
Condições de venda  

Numisma reserva o direito de admissão aos leilões, aos seus assinantes e/ou 

convidados. 

1. Os lotes são vendidos no local e no estado em que se encontram, não se 

aceitando reclamações depois de arrematados.  

2. Pode exigir-se um sinal de valor não inferior a 30% da importância da 

arrematação.  

3. Se no momento da arrematação de qualquer lote nos surgirem dúvidas 

quanto ao último licitante, o lote será posto novamente em praça.  

4. Reservamo-nos o direito de Ieiloar um ou mais lotes em conjunto ou de os 

desdobrar.  

5. Numisma recebe ordens de compra e responde pelas mesmas em sala.  

6. Os lotes devem ser pagos e levantados 48 horas após a sua arrematação.  

7. Sobre a importância da arrematação incide uma comissão de 12,5% e sobre 

esta o IVA à taxa legal em vigor.  

8. Na compra de lotes através da plataforma Live Bidding da Coretech será 

cobrada uma  taxa adicional de 2,5% ao comprador.  

AVISO IMPORTANTE 

Numisma terá o prazer de informar acerca dos lotes que vão ser leiloados, mas 

chama a  sua atenção para a condição de venda n.°1. 

Os portes de correio e o seguro do envio das moedas, são por conta do 

comprador. 

  



Terms of sale  

Numisma reserves admission rights to its auctions, by its subscribers and/or guests.  

1. The lots will be sold at the place of sale and in the condition in which they are 

found. No complaints will be accepted after auction.  

2. The buyer may be asked to lay down a deposit of not less than 30% of the 

amount of his buying price.  

3. Should any doubts arise as to who is the highest bidder at the moment of 

sale, the lot in question will be put up for sale again.  

4. We reserve the right to auction one or more lots together or separately.  

5. Numisma will receive orders to buy and will be responsible for them during 

the auction. 

6. Items bought should be paid for and collected within 48 hours of the 

auction.  

7. On the importance of the auction are subject to a Commission of 12.5% and 

on the VAT at the legal rate.  

8. For Coretech Live Bidding buyers will be charged a 2,5% addicional fee. 

IMPORTANT NOTE  

Numisma will be pleased to supply information about the lots to be auctíoned but 

calls your attention to terms of clause n.1.  

The shipment cost and insurance of the coins will be charged to the buyer. 

 


