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1. W przypadku wygrania licytacji przedmiotu zobowiązuję się do jego wykupu  
po kwocie wylicytowanej powiększonej o opłatę aukcyjną w wysokości 12% + VAT.

2. W przypadku pozostawienia oferty na licytację telefoniczną obiektów Dom  
Aukcyjny Panorama będzie się kontaktował maksymalnie dwukrotnie w celu  
nawiązania połączenia z klientem. W przypadku braku możliwości nawiązania  
połączenia Dom Aukcyjny Panorama  nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie 
poniesione straty oraz nie zakupienie obiektu przez klienta.

     ...............................................................
     Data i podpis

PANORAMA
DOM AUKCYJNY

CH PANORAMA - Al. Witosa 31 lokal 122 - 00-710 Warszawa - Tel. 500 545 550

Sekretne oferty na zakup obiektów w sprzedaży aukcyjnej:

Imię i nazwisko:
Numer dokumentu:
Adres zamieszkania:
PESEL:
Numer telefonu:

Numer lotu Opis obiektu Cena wywoławcza Twoja oferta

Biżuteria markowa  Malarstwo  



101. 
Edward Dwurnik
(ur. 1943)
Tulipany, 2017

olej/płótno, 40 x 30 cm
sygn. p.d.: „2017/E. Dwurnik”
cena wywoławcza: 1 500 PLN ◊



102. 
Henryk Uziembło
(1879 – 1949)
Zatoka w Konstantynopolu

olej/tektura, 56 x 41 cm
sygn. p.d.: „Henryk Uziembło”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 7 000 PLN ◊

103. 
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 – 1944)
Sprzedawcy dywanów

olej/płótno, 35,5 x 50 cm
sygn. l.d.: „F. M. Wygrzywalski”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 8 000 PLN



105.

Wiktor Korecki
(1890 – 1980)
Rybak

olej/tektura, 51 x 34 cm
sygn. p.d.: „Wiktor Korecki”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 3 600 PLN ◊  

104. 
Alfons Karpiński
(1875 – 1961)
Martwa natura z kwiatami

olej/tektura, 33 x 100 cm
sygn p. śr.: „aKarpiński”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 16 000 PLN ◊



106. 
Aleksander Orłowski
(1777 – 1832)
Stary kozak

piórko, tusz lawowany/papier, 25 x 20,8 cm (format arkusza),
niesygnowany, podp. z tyłu: (pierwszy człon niewyraźny): „... Orłowski”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 12 000 PLN

107. 
Józef Brandt
(1841 – 1915)
Studium siedzącego mężczyzny, 1863

ołówek/papier, 43,5 x 28 cm
sygn. l.d.: „J.B./1863/Monachium”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 4 000 PLN



108. 
Wlastimil Hofman
(1881 – 1970)
Starzec

olej/deska, 39 x 48 cm
sygn. p.d.: „Wlastimil Hofman”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 12 000 PLN  ◊  



109. 
Emil Lindeman
(1864 – ok. 1945)
Pejzaż

olej/tektura, 36 x 48 cm
sygn. l.d.: „E. Lindeman”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 6 000 PLN

110. 
Eduard Schloemann 
(1888 – 1940)
Pejzaż morski, 1938

olej/tektura, 23,5 x 34 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: „Ed. Schloemann”
z tyłu: „Schloemann Eduard (1888 – 1940)/patrz VOLLMER t. IV”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 1 800 PLN



111. 
Charles-Olivier de Penne
(1831 – 1897)
Scena myśliwska

olej/deska, 25 x 20 cm
sygn. p.d.: „de Penne”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 12 000 PLN



112. 
Andrzej Malinowski
(1882 – 1932)
Pejzaż z czaplami

olej/tektura, 24 x 33 cm (w świetle oprawy)
sygn. l.d.: „Andr. Malinowski”
pochodzenie: kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 3 600 PLN

113. 
Gilbert von Canal 
(1849 – 1927)
Pejzaż z brzozą

olej/płyta, 42 x 32 cm
sygn. l.d.: „G. v. Canal”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 3 000 PLN



114. 
Jerzy Kossak
(1886 – 1955)
Przeprawa przez Niemen, 1945

olej/tektura, 50 x 69 cm
sygn. p.d.: „Jerzy Kossak/1945”
pochodzenie: kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 16 000 PLN ◊



115. 
Katarzyna Librowicz
(1912 – 1991)
Ogrodniczka

olej/płótno, 55 x 46 cm
sygn. l.d.: „Librowicz”
cena wywoławcza: 2 400 PLN ◊

116. 
Max Friese 
(1883 – po 1954)
Dwie kobiety z pijakiem

ołówek/papier, 21 x 40 cm
sygn. z tyłu: „M. Friese”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 1 400 PLN ◊

117. 
Max Friese 
(1883 – po 1954)
Dwie kobiety z pijakiem

pastel/papier, 21 x 40 cm
sygn. z tyłu: „M. Friese”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 1 500 PLN ◊



119. 
Leszek Rózga
(1924 – 2015)
Dąbek, 1995

akwaforta/papier, e.a., 5 x 10 cm (odcisk płyty), 
8 x 12,5 cm (w świetle passe-partout)
opisana ołówkiem l.d.: 
„Dąbek – akwaforta – fragment nieczytelny/ I e.a.”, 
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: „Leszek Rózga/I/1995”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 600 PLN ◊

121. 
Maja Berezowska

(1898 – 1978)
Przy stole, 1956

akwarela, tusz/papier, 
31 x 22 cm (w świetle passe-partout)

sygn. p.d.: „Maja Berezowska/56”
pochodzenie: kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 1 500 PLN ◊

122. 
Maja Berezowska
(1898 – 1978)
Dama z pudlem, 1957

akwarela, tusz/papier, 
30,5 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d.: „Maja/57”
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 1 500 PLN ◊

120. 
Henryk Tomaszewski
(1914 – 2005)
Pantofelek, 1994

serigrafia barwna/papier, 
40 x 69 cm (zadruk), 
sygn. i dat. l.d.: „37/50”, 
p.d.: „H. Tomaszewski/94”
pochodzenie: kolekcja prywatna

cena wywoławcza: 1 800 PLN

123. 
Zdzisław Lachur
(1920 – 2007)
Twarze – rysunek ze szkicownika artysty

tusz, akwarela, gwasz/papier,  
28 x 41 cm (w świetle ramy)
dat. i sygn. p.śr.: „18IX94/ZL”

cena wywoławcza: 400 PLN ◊

118. 
Leszek Rózga
(1924 – 2015)
Poranek, 1988

akwaforta, akwarela/papier, e.a., 
7,5 x 10 cm (odcisk płyty); 10 x 12 cm 
(w świetle passe-partout)
opisana ołówkiem l.d.: „Poranek – akwaforta + akwarela 
– e.a.”, sygn. i dat. ołówkiem p.d.:
„Leszek Rózga/XI/1988”
cena wywoławcza: 600 PLN ◊



128. 
Jan Tarasin
(1926 – 2009)
Kompozycja z ostrosłupami, 1990

serigrafia/papier, 38 x 26 cm (w świetle passe-partout)
sygn. i dat. p.d.: „JTarsin/1990”
cena wywoławcza: 700 PLN

126. 
Wiesław Garboliński
(1927 – 2014)
Akt, 2003

offset/papier (21/100), 55 x 35 cm (zadruk), 59 x 38,5 cm  
(w świetle passe-partout)
sygn. i opisany p.d.: 
„Wiesław Garboliński/”Akt”/2003 r./21/100”
cena wywoławcza: 900 PLN

124. 
Mojżesz Kisling
(1891 – 1953)
Akt

litografia barwna/papier, 
26 x 17 cm (w świetle passe-partout)
sygn. p.d. na kamieniu: „Kisling”
cena wywoławcza: 800 PLN

125. 
Mojżesz Kisling
(1891 – 1953)

Łodzie

litografia barwna/papier, 24 x 21 cm 
(w świetle passe-partout)

sygn. l.d. na kamieniu: „Kisling”
cena wywoławcza: 800 PLN

127. 
Abram Krol 

(1919 – 2001)
Pejzaż

miedzioryt/papier, 17,5 x 16 cm (zadruk)
sygn. p.d. znakiem autorskim na płycie

cena wywoławcza: 400 PLN

129. 
Eugeniusz Zak
(1884 – 1926)

Mężczyzna z kwiatkiem, 1929

miękki werniks/papier, 16 x 9 cm (zadruk)
grafika pochodzi z wydanego w 1929 roku 

w Paryżu albumu La Porte Lourde. 
Poèmes en prose de René Morand, 

dessins hors- texte par Eugène Zak (wydawca Galerie Zak) 
cena wywoławcza: 900 PLN



Biżuteria 

* Przedstawione na zdjęciach pudełka nie są częścią licytacji 

130. 
Bencion (Benn) Rabinowicz  
(1905 – 1989)
Psalm XCV, ok. 1969

litografia barwna/papier, 17,5 x 12 cm (za-
druk)
sygn. l.d. na płycie: „Benn”, opisany ołówkiem 
l.d.: „H/C”, p.d.: „Benn”
cena wywoławcza: 400 PLN

131. 
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk
(1885 – 1950)
Wielkie Tyrnowo

drzeworyt/papier, 32,5 x 23,5 cm (w świetle 
passe-partout)
pochodzenie: kolekcja prywatna
cena wywoławcza: 800 PLN

133. 
Francesco Polanzani
(1700 – ok. 1783)
Prezentacja Jezusa w świątyni

miedzioryt/papier, 33,5 x 22,5 cm
wg pomysłu Nicolasa Poussina
opisany przy dolnej krawędzi: „Venerunt in 
Jerusalem, ut sisterent eum Domino/Nic. Po-
ussin inv./XV/S. Luc. Cap.II S. 22/ F.Polanzani 
sculp.”
cena wywoławcza: 900 PLN 

132. 
Uzdrowienie sługi setnika

miedzioryt/papier, 35,5 x 22,5 cm
opisany przy dolnej krawędzi: 
„A. Houbraken del./Bloois sculp.”
cena wywoławcza: 900 PLN



(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 4)

(zdj. 5)

201. 
Kolczyki z brylantami w stylu Art Deco

6 brylantów o masie łącznej około 0.22ct H-K/VS-SI
masa wyrobu: 3.80g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 2 600 PLN

„Przepiękne, delikatne, długie kolczyki w stylu Art Deco z filigranowymi wycinankami, ozdobione brylantami. 
Misternie wykonane miligryfy, czyli drobne perełkowania dodają im uroku. Najbardziej poszukiwane angiel-
skie zapięcia. Idealne na wyjątkowy i wartościowy prezent dla bliskiej osoby”

202. 
Pierścionek w stylu Art Deco z diamentami

1 diament o masie około 0.56ct H/VS2-SI1
6 brylantów o masie łącznej około 0.12ct H-I/VS-SI
masa wyrobu: 3.30g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza:  12 000 PLN

„Wyjątkowy, pięknie zdobiony pierścionek wykonany ze złota wysokiej próby oraz platyny z brylantem w 
starym szlifie europejskim oraz diamentami osadzonymi w bardzo wypracowanej geometrycznej formie 
prostokąta ze ściętymi rogami z finezyjnymi wycinankami. Poszukiwana praca autorska dawnego mistrza 
jubilerstwa”



(zdj. 4)

203. 
Platynowe kolczyki w stylu Art Deco z szafirami i diamentami

2 diamenty o masie łącznej około 0.50ct I-J/P1
78 diamentów o masie łącznej około 1.30ct H-K/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.80ct
10 szafirów o masie łącznej około 0.20ct
masa wyrobu: 7.60g
cena wywoławcza: 16 000 PLN

„Długie platynowe kolczyki wykonane przez mistrza jubilerstwa na bardzo wysokim poziomie. Wysadzane 
diamentami oraz pięknie doszlifowanymi do wzoru szafirami. Bardzo poszukiwany wyrób na rynku jubiler-
skim”

204. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z szafirami i diamentami

1 brylant w starym szlifie o masie około 1.00ct H-I/SI
29 diamentów o masie łącznej około 0.60ct G-I/VS-SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.60ct
36 niebieskich szafirów o masie łącznej około 0.50ct
masa wyrobu: 6.00g

cena wywoławcza: 36 000 PLN

„Nadzwyczajny, platynowy pierścionek z centralnie oprawionym karatowym brylantem w starym szlifie eu-
ropejskim. Centralny kamień otoczony dwoma formami misternych zdobień wysadzanych diamentami oraz 
okalającym okręgiem doszlifowanych do wzoru szafirów-trapezów. Niezwykle delikatnie wykonana ażurowa 
biza pierścionka”

(zdj. 2)

(zdj.3)



(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

205. 
Platynowe kolczyki w stylu Art Deco 
z diamentami i szafirami

2 diamenty o masie łącznej około 0.70ct H-K/
SI-P1
33 szafiry o masie łącznej około 0.60ct
masa wyrobu: 3.72g
cena wywoławcza: 6 000 PLN

„Wypracowane, klasyczne zawsze modne i po-
szukiwane platynowe kolczyki z zapięciami na 
sztyfty. Centralnie oprawione 2 bardzo żywe 
brylanty w starych szlifach otoczone zostały 
szafirami doszlifowanymi do wzoru – caree”

206.

Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z diamentem i szafirami 

1 diament o masie około 0.25ct I-J/SI
13 szafirów o masie łącznej około 0.15ct
masa wyrobu: 2.60g
cena wywoławcza: 3 600 PLN

„Platynowy pierścionek z wyeksponowanym centralnie diamentem w starym szlifie, otoczonym doszlifowa-
nymi specjalnie do wzoru szafirami, które zostały idealnie dobrane kolorystycznie”
 

207. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z diamentami i szafirami

1 diament o masie około 0.55ct H/SI
4 brylanty o masie łącznej około 0.03ct H/SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.58ct
18 szafirów o masie łącznej około 0.25ct
masa wyrobu: 2.90g
 cena wywoławcza: 10 000 PLN

„Bardzo staranna praca mistrza jubilerstwa. Delikatna, platynowa oprawa pięknego brylantu w starym szli-
fie europejskim wyeksponowanego poprzez szafirową aureolę. Wyrób zwracający uwagę oraz bardzo poszu-
kiwany na rynku jubilerskim”

 



(zdj. 2) (zdj. 3)

208. 
Platynowy pierścionek z filigranową wycinanką i brylantami w stylu Art Deco

1 brylant o masie około 0.70ct G-H/VVS
10 brylantów o masie łącznej około 0.50ct F-G/VVS-VS
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.20ct
masa wyrobu: 6.41g
certyfikat HRD Antwerp
cena wywoławcza: 16 000 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco w całości ręcznie wykonany w platynie. Artystyczny projekt pierścionka z fi-
ligranowymi wycinankami. Brylanty w jednej z najlepszych występujących klas czystości sprawiają, że cała 
kompozycja jest niezwykle wyjątkowa”

209. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z diamentami

1 diament o masie około 0.58ct G/SI
28 diamentów o masie łącznej około 0.36ct G-H/VS-SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.94ct
masa wyrobu: 5.10g
cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Jednostkowa praca autorska jubilera artysty. Platynowy pierścionek z motywem listka koniczyny połączony 
poprzeczkami oraz geometrycznymi formami oprawy diamentów”

(zdj. 2)

(zdj.3)

(zdj. 4)



(zdj.3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj.4)

(zdj. 4)

(zdj.2)

210. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z doszlifowanymi rubinkami

1 brylant o masie około 0.55ct H/SI 
20 diamentów o masie łącznej około 0.35ct H/VS-SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.90ct
20 rubinów o masie łącznej około 0.30ct
masa wyrobu: 3.50g
cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Ponad pół karatowy brylant otoczony doszlifowanymi rubinami w formie trapezów – caree. Centralny 
kamień oprawiony w filigranowym, platynowym fasonie z ręcznie wykonaną bizą” 

 

211. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z diamentem ~1.10ct oraz doszlifowanymi 
do wzoru rubinkami

1 diament o masie około 1.10ct Tinted Colour/ SI1
28 diamentów o masie łącznej około 0.20ct H/VS-SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.30ct
16 rubinów o masie łącznej około 0.30ct
masa wyrobu: 5.20g
cena wywoławcza: 26 000 PLN

„Niespotykany, platynowy pierścionek w stylu Art Deco. Wyrafinowanie obsadzony centralny karatowy bry-
lant w towarzystwie doszlifowanych specjalnie do wzoru rubinków. Okazały, artystyczny projekt wykonany 
na bardzo wysokim poziomie z dbałością o każdy szczegół. O klasie wyrobu świadczy również misternie 
wykonana ażurowa biza”

 



(zdj. 3)

(zdj. 3) (zdj. 4)

212. 
Platynowy pierścionek w stylu Art Deco z brylantem ~1.00ct

1 brylant o masie około 1.00ct F-G/SI
28 brylantów o masie łącznej około 0.15ct F-G/SI-P
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.15ct
masa wyrobu: 4.23g
certyfikat HRD Antwerp
cena wywoławcza: 26 000 PLN

„Centralnie oprawiony karatowy brylant bardzo dobrej jakości otoczony został ręcznie robionymi filigrano-
wymi wycinankami w platynie. Pojawiający się motyw kwiatowy wypracowany przez mistrza jubilerstwa 
czyni wyrób wyjątkowym i oryginalnym”

213. 
Pierścionek z brylantami w stylu Art Deco wykonany ze złota

1 brylant o masie 0.43ct E/SI2
38 brylantów o masie łącznej około 0.75ct G-H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.18ct
masa wyrobu: 4.60g, złoto pr. 0.750
certyfikat IGI Antwerp
cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Pełen wdzięku pierścionek w stylu Art Deco wykonany z białego złota wyższej próby. Szlachetny projekt, w 
którym centralny brylant został obsadzony w pełnej oprawie wśród misternych, filigranowych wycinanek. 
Bardzo efektowny wyrób wykonany z niezwykłą precyzją będzie idealnym uzupełnieniem Twojej brylantowej 
kolekcji”

(zdj. 2)

(zdj. 2)



(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

214. 
Dawny platynowy pierścionek z akwamarynem ~ 2.50ct oraz diamentami 

20 diamentów o masie łącznej około 0.40ct H/VS-SI
14 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.07ct
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.47ct
masa wyrobu: 3.00g
cena wywoławcza: 7 000 PLN

„Niezwykle interesująca propozycja dawnego pierścionka z centralnie oprawionym ponad 2-karatowym 
akwamarynem. Subtelna forma połączenia obrączki pierścionka z pojawiającym się motywem roślinnym 
oraz diamentami”

216. 
Pierścionek z akwamarynem w szlifie szmaragdowym ~ 3.00ct

10 diamentów o masie łącznej około 0.75ct G-H/VS-SI
1 akwamaryn w szlifie szmaragdowym o masie około 3.00ct
masa wyrobu: 5.49g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 7 000 PLN

„Centralnie oprawiony akwamaryn w bardzo modnym szlifie szmaragdowym osiągającym masę około 3 
karatów otoczony został rzędem diamentów w rzadkim prostokątnym szlifie baquette. Całość wykonana w 
złocie wyższej próby”

215. 
Designerskie kolczyki z brylantami oraz 
topazami wykonane ze złota

228 brylantów o masie łącznej około 1.80ct H-J/VS-P
8 niebieskich topazów o masie łącznej około 2.50ct
masa wyrobu: 24.40g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 16 000 PLN

„Wysokiej klasy wytworne kolczyki z brylantami oraz  
topazami. Bardzo delikatny, zmysłowo wykonany wyrób 
z poruszającymi się topazami o fantazyjnych szlifach  
w kształcie łezki. Designerskie kolczyki wykonane  
ze złota wyższej próby będą luksusowym uzupełnieniem 
Twojej wieczorowej kreacji”



(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

217. 
Kolczyki z diamentami wykonane ze złota 

2 brylanty o masie łącznej około 0.35ct H/SI
2 diamenty o masie łącznej około 0.18ct H/SI-P
24 diamenty o masie łącznej około 0.50ct H-I/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.03ct
masa wyrobu: 5.20g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 7 000 PLN

„Artystyczne, długie brylantowe kolczyki posiadające  
fascynującą formę i swoisty charakter. Centralne brylan-
ty oprawione zostały w sześcioramiennym koszyku oto-
czonym wianuszkiem małych diamentów. Wyrób trudno  
dostępny na rynku”

218. 
Pierścionek w stylu Art Deco 

1 diament o masie około 0.45ct H/SI
32 diamenty o masie łącznej około 0.50ct H/VS-SI
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.95ct
masa wyrobu: 4.20g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 9 000 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco z centralnym diamen-
tem w pełnej oprawie. Otaczająca go podwójna,  
brylantowa kompozycja podsyca oryginalność wyro-
bu. Duża, wyrazista forma dla osób z wyszukanym 
gustem”

219. 
Dawny pierścionek w stylu Art Deco  
z diamentem ~0.50ct 

1 diament o masie około 0.50ct K/SI
14 rautów korundowych 
masa wyrobu: 2.50g, złoto pr. 0.583 + srebro
cena wywoławcza: 8 000 PLN

„Jedyny w swoim rodzaju dawny pierścionek. Kamień 
centralny wyeksponowany poprzez ręcznie robione 
wycinanki. Klasyka w pięknym wydaniu”

220. 
Stara bransoletka w stylu Art Deco z diamentem ~0.97ct 

1 diament o masie około 0.97ct H-I/P
46 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.60ct
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.57ct
masa wyrobu: 10.00g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 18 000 PLN

„Niesamowity wyrób, w którym główną rolę odgrywa prawie 1 karatowy diament oprawiony w tzw. talerzy-
ku – oprawie optycznie powiększającej kamień. Ręcznie wygrawerowane motywy roślinne świetnie uzupeł-
niają całość, co czyni wyrób niepowtarzalnym”



(zdj. 2)

(zdj. 2)

221. 
Dawne kolczyki z diamentami wykonane 
ze złota oraz platyny

2 diamenty o masie łącznej około 0.90ct I-J/P1
8 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.10ct
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.00ct
masa wyrobu: 4.00g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 8 500 PLN

„Delikatne, wiszące kolczyki, w których wyjątkowość 
centralnych brylantów została wydobyta poprzez tzw. 
lustra – oprawę optycznie powiększającą kamienie. 
Całość wykonana w złocie wyższej próby oraz platynie”

222. 
Dawna bransoletka w stylu Art Deco

27 rautów korundowych
masa wyrobu: 5.40g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza: 3 200 PLN

„Przykład sztywnej, klasycznej bransoletki  
z pięknie wkomponowaną górką wykonaną  
z niesamowitą precyzją. Idealna do noszenia na 
co dzień”

223. 
Dawne kolczyki z diamentami w stylu Art 
Deco wykonane ze złota oraz platyny

4 diamenty o masie łącznej około 0.35ct H-K/VS-SI
26 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.30ct 
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.65ct
masa wyrobu: 5.40g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 5 500 PLN

„Eleganckie, długie kolczyki z brylantami wokół, których po-
jawiają się geometryczne wzory. Wypracowane w każdym 
detalu przez dawnego mistrza jubilerstwa. Wyrób cieszący 
się ogromnym zainteresowaniem”

224. 
Dawna bransoletka z diamentami wykonana 
ze złota oraz platyny

11 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.15ct
masa wyrobu: 7.50g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 2 800 PLN

„Dawna bransoletka wykonana przez mistrza jubilerstwa. 
Centralnie umieszczone ręcznie robione wycinanki wspa-
niale komponują się na dłoni. Posiada zabezpieczenie oraz 
dodatkowo łańcuszek gwarantujący bezpieczne użytkowa-
nie. To świadczy o wyjątkowej wartości wyrobu w momencie 
wykonania”



(zdj. 2)

226. 
Dawna bransoletka Art Deco z diamentami 
oraz z emalią wykonana ze złota

11 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.70ct
masa wyrobu: 33.70g, złoto pr. 0.750, emalia
cena wywoławcza: 10 500 PLN

„Niepowtarzalna, okazała antyczna bransoletka z końca 
XIX wieku. Niebieska emalia oraz liczne grawerunki 
czynią wyrób wyjątkowym”

225. 
Dawny wisior z diamentami z motywem 
kokardy

40 diamentów o masie łącznej około 1.80ct K-M/VS-P
masa wyrobu: 7.90g, złoto pr. 0.583 + srebro
cena wywoławcza: 7 500 PLN

„Wyjątkowa praca autorska dawnego mistrza jubilerstwa. 
Motyw kokardy wysadzanej diamentami otoczonej okaza-
łą aureolą”

227. 
Dawne kolczyki w stylu Art Deco 

20 diamentów o masie łącznej około 1.00ct H-K/SI-P
18 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.25ct
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.25ct
masa wyrobu: 6.70g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 8 500 PLN

„Długie, wiszące kolczyki wykonane z platyny oraz żółtego 
złota. Centralnie oprawione kamienie tworzą brylantową 
taflę. Jednostkowy wyrób autorski wykonany przez daw-
nego mistrza jubilerstwa”

 

228. 
Bransoletka z diamentami wykonana ze złota

27 rautów i rozet diamentowych o masie łącznej około 1.70ct 
masa wyrobu: 21.50g, złoto pr. 0.900
cena wywoławcza: 7 500 PLN

„Zwracająca uwagę bransoleta w postaci dużej, charaktery-
stycznej formy wysadzana rozetami oraz rautami diamento-
wymi.Dla osób pragnących czegoś oryginalnego i niepowta-
rzalnego”

 

(zdj. 2)



(zdj. 2)

231. 
Pierścionek w stylu Art Deco z brylantem w starym szlifie ~1.27ct

1 diament o masie około 1.27ct J/SI2
masa wyrobu: 2.90g, złoto pr. 0.585 + platyna
cena wywoławcza: 24 000 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco z centralnie oprawionym sporym diamentem w starym szlifie europejskim. 
Oprawa w tzw. talerzyku optycznie powiększająca kamień. Uzupełnieniem wyrobu jest ręcznie wykonana 
biza z każdej strony pierścionka. Klasyczny, jedyny w swoim rodzaju będzie idealnym uzupełnieniem Twojej 
brylantowej kolekcji”

(zdj. 2)

(zdj. 3)

229. 
Kolczyki w stylu Art Deco z brylantami 
wykonane ze złota

2 brylanty o masie łącznej około 0.83ct H/P
2 brylanty o masie łącznej około 0.20ct J-K/VS
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.03ct
masa wyrobu: 3.70g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 10 000 PLN

„Klasyczna oraz ponadczasowa forma oprawy  
centralnych brylantów w tzw. talerzykach optycznie 
powiększających kamień. Bardzo lubiane i doceniane 
przez kobiety angielskie zapięcia. Idealne do noszenia 
na co dzień ”

 

230. 
Bransoletka z diamentami oraz grawerun-
kami wykonana ze złota oraz platyny

3 diamenty o masie łącznej około 0.70ct H-K/SI
14 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.15ct 
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.85ct
masa wyrobu: 9.30g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 10 000 PLN

„Bransoletka wykonana ze złota wyższej próby z pla-
tynową górką. Diamenty w pełnych oprawach zostały 
otoczone optycznie powiększającym je lustrem. Klasyka 
zachowana w ponadczasowej formie. Przepiękne, ręczne 
grawerunki”



(zdj. 3)

(zdj. 2)

232. 
Pierścionek w stylu Art Deco z diamentami ~ 1.21ct 

1 diament o masie około 0.96ct H/P1
18 diamentów o masie łącznej około 0.25ct H/VS
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.21ct
masa wyrobu: 2.90g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza:  16 000 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco zachwyca pełną uroku brylantową kompozycją. Centralnie wyeksponowany 
prawie 1 karatowy diament w towarzystwie misternych wzorów. Bardzo interesująca propozycja wyrobu 
wykonana przez mistrza jubilerstwa”

233. 
Bransoletka w stylu Art Deco z brylantami ~7.00ct 

170 brylantów o masie łącznej około 7.00ct H-K/SI-P
masa wyrobu: 30.54g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza:  38 000 PLN

„Artystyczny projekt bransoletki w stylu Art Deco z brylantami o masie łącznej około 7.00ct. Idealne uzupeł-
nienie Twojej brylantowej kolekcji, jak i również pamiątka na wiele lat, a nawet pokoleń”

(zdj. 2)



234. 
Bransoletka z diamentami ~7.00ct wykonana z platyny oraz złota

6 diamentów o masie łącznej około 1.00ct H-J/VS-P
136 diamentów o masie łącznej około 6.00ct H-J/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 7.00ct
masa wyrobu: 19.10g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza:  50 000 PLN

„Niezwykle delikatna, jednostkowa praca autorska z epoki Art Deco. Platynowa bransoletka ze starannym 
wykończeniem, zawierająca ponad 140 diamentów. Artystyczny wyrób bardzo poszukiwany i doceniany na 
rynku antykwarycznym” 

(zdj. 2)

235. 
Broszka z brylantami ~3.70ct wykonana ze złota

9 brylantów o masie łącznej około 2.90ct G-H/VVS-SI
46 brylantów o masie łącznej około 0.80ct G-H/VS-P
łączna masa brylantów w wyrobie około 3.70ct
masa wyrobu: 5.50g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza:  36 000 PLN

„Broszka wykonana ze złota wyższej próby zawierająca powtarzalne, powiększające się kompozycje. Ideal-
na do założenia do eleganckiej stylizacji, jak i również na wieczorowe wyjście”

(zdj. 3)

(zdj. 2)



(zdj. 2)

(zdj. 2) (zdj. 3)

(zdj. 4)

237. 
Pierścionek ze szmaragdem ~1.80ct oraz brylantami ~2.50ct 

18 brylantów o masie łącznej około 2.50ct F-G/VS
1 szmaragd o masie około 1.80ct
masa wyrobu: 7.80g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza:  30 000 PLN

„Zaskakujące połączenie nowoczesności i klasyki. Centralny szmaragd o masie sięgającej około 1.80ct oto-
czony został brylantami bardzo wysokiej jakości. Wysokiej klasy, ekskluzywny wyrób”

236. 
Bransoletka z brylantami oraz szmaragdami ~4.00ct wykonana ze złota

520 brylantów o masie łącznej około 3.50ct G-H/VS-P
26 szmaragdów o masie łącznej około 4.00ct
masa wyrobu: 38.10g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza:  30 000 PLN 

„Brylantowa bransoletka z wysokiej jakości szmaragdami obsadzonymi w geometrycznej oprawie. Idealnie 
dobrana kolorystyka kamieni podbita przez blask 520 diamentów”



(zdj. 2)

(zdj. 2)

238. 
Dawny pierścionek z ręcznymi grawerunkami

1 diament o masie około 0.28ct J/SI1
masa wyrobu: 1.50g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza:  2 200 PLN

„Idealny przykład pierścionka zaręczynowego typu singiel z 
ręcznie grawerowanymi bokami oraz diamentem w pełnej 
oprawie. Podaruj bliskiej Ci osobie coś wyjątkowego, prezent 
na wiele pokoleń”

239. 
Dawny pierścionek Art Deco ze szmaragdem

1 szmaragd o masie około 0.45ct
2 brylanty w starych szlifach o masie łącznej około 0.25ct H-I/SI
14 diamentów o masie łącznej około 0.20ct H-K/VS-SI 
masa wyrobu: 3.30g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza:  3 800 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco. Charakterystyczna dla tego stylu symetryczna forma wykonania. Zachwycą 
swoją oryginalnością oraz szczegółowym dopracowaniem misternych zdobień. Wyrób bardzo poszukiwany 
i doceniany na rynku antykwarycznym”

240. 
Dawny pierścionek Art Deco ze szmaragdem

1 szmaragd o masie około 1.75ct
8 brylantów w starych szlifach o masie łącznej około 0.35ct G-K/SI-P
masa wyrobu: 4.20g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza:  8 500 PLN

„Niebanalna forma wyrobu, w którym szmaragd został oprawiony w geometrycznej oprawie. Jednostkowa 
praca autorska wykonana przez dawnego mistrza jubilerstwa. Warto też zwrócić uwagę na pięknie wyci-
naną ażurową bizę pierścionka”

(zdj. 3)



(zdj. 2) (zdj. 3)

242. 
Pierścionek w stylu Art Deco z brylantami wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.30ct F-G/P1
10 brylantów o masie łącznej około 0.15ct G-H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.45ct
masa wyrobu: 3.60g, złoto pr. 0.585 
cena wywoławcza:  5 000 PLN

„Pierścionek w stylu Art Deco z motywem gwiazdy wokół centralnego brylantu. 
Geometryczne kształty pojawiające się w wyrobie nadają mu charakteru oraz 
oryginalności. Artystyczna galeryjka pod spodem pierścionka świetnie uzupełnia 
całość”

241. 
Dawny pierścionek w stylu Art Deco z diamentami i szmaragdami

12 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.15ct
2 szmaragdy o masie łącznej około 0.90ct
masa wyrobu: 3.60g, złoto pr. 0.583 + platyna 
cena wywoławcza:  2 400 PLN

„Dawny pierścionek wykonany ze złota oraz platyny z centralnie wyeksponowanymi, przeplatającymi się szmarag-
dami. Niezwykle delikatna forma wyrobu”

244. 
Pierścionek w stylu Art Deco z brylantami wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.49ct F-G/VS
8 brylantów o masie łącznej około 0.05ct F-G/SI-P
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.54ct
masa wyrobu: 3.56g, złoto pr. 0.585
certyfikat HRD Antwerp 
cena wywoławcza:  9 500 PLN

„Wyjątkowy, wyrafinowany pierścionek w stylu Art Deco z centralnie oprawionym brylantem wysokiej jako-
ści. Filigranowe wykończenia czynią wyrób unikatowym i wyrazistym”

(zdj. 2)

243. 
Kolczyki w stylu Art Deco z brylantami 

2 brylanty o masie łącznej około 0.77ct H/P
14 brylantów o masie łącznej około 0.10ct H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.87ct
masa wyrobu: 6.00g, złoto pr. 0.585 

cena wywoławcza:  5 000 PLN

„Wyrazista, geometryczna forma w stylu Art Deco oraz ar-
tystyczna, ażurowa galeria sprawiają, że złote kolczyki będą 
idealnym dodatkiem zarówno na co dzień jak i na wieczo-
rowe wyjścia. Podaruj bliskiej Ci osobie coś wyjątkowego, 
prezent na wiele pokoleń”

(zdj. 2) (zdj. 3)

(zdj. 3)



(zdj. 2)

(zdj. 3)

245. 
Dawny platynowy pierścionek z diamentami oraz szafirem

22 brylanty o masie łącznej około 0.70ct H-K/VS-P
20 diamentów o masie łącznej około 0.30ct H/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.00ct
syntetyczny szafir
masa wyrobu: 6.00g
cena wywoławcza: 8 500 PLN

„Bardzo kobieca, okazała forma pierścionka wzbogacona o podwójny rząd brylantów wokół centralnego 
kamienia, jakim jest szafir. Przepiękna, ręcznie wycinana ażurowa biza czyni wyrób bardzo wytwornym  
i pełnym wdzięku”

246. 
Kolczyki z brylantami oraz szafirami 

2 brylanty o masie łącznej około 0.18ct H-I/SI
32 brylanty o masie łącznej około 0.65ct G-J/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.83ct
masa wyrobu: 5.60g, złoto pr. 0.585

cena wywoławcza: 6 500 PLN

„Klasyczne w formie kolczyki z szafirami oraz otaczającą 
je brylantową karmazycją. Angielskie zapięcia z zabezpie-
czeniem na zatrzask”

 

247. 
Pierścionek z szafirem i brylantami

20 brylantów o masie łącznej około 0.27ct H/VS-SI
1 szafir o masie około 0.90ct
masa wyrobu: 3.32g, złoto pr. 0.585 
cena wywoławcza: 3 200 PLN

„Pierścionek ręcznie wykonany pochodzący z pracowni 
artystycznych. Centralnie oprawiony niebieski szafir w to-
warzystwie bardzo żywych brylantów. Urokliwa biza czyni 
wyrób nadzwyczajnym”

(zdj. 2)

(zdj. 3)



(zdj. 4)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

248. 
Pierścionek z szafirem ~1.00ct oraz brylantami wykonany ze złota

12 brylantów o masie łącznej około 0.85ct G-H/VS-SI
1 szafir o masie około 1.00ct
masa wyrobu: 5.00g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza:  10 000 PLN

„Nowoczesny, designerski projekt pierścionka z karatowym szafirem. Nietypowa karmazycja z połączenia 
różnych szlifów kamieni, tworzy zjawiskowy motyw kwiatowy”

250. 
Pierścionek z szafirem ~2.50ct oraz brylan-
tami wykonany ze złota

24 brylanty o masie łącznej około 0.24ct H/VS
1 szafir o masie około 2.50ct
masa wyrobu: 9.70g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 8 000 PLN

„Okazały wyrób w białym złocie z centralnie oprawionym 
pięknym szafirem o masie około 2.50ct otoczony cudow-
ną aureolą z brylantów. Ażurowa biza z pojawiającym się 
motywem kwiatowym”

 

249. 
Pierścionek z szafirem w kształcie serca oraz 
diamentami wykonany ze złota

12 brylantów o masie łącznej około 0.25ct G-H/VS-SI
12 diamentów o masie łącznej około 0.30ct H/VS
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.55ct
1 szafir w kształcie serca o masie około 0.50ct
masa wyrobu: 4.50g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 3 200 PLN

„Pierścionek z szafirem w kształcie serca z otaczającymi go 
diamentami w różnych szlifach – bagiety oraz brylantowy 
okrągły. Bajeczny wyrób idealny dla ukochanej osoby”

(zdj. 2)

(zdj. 3)



252. 
Kolia z brylantami ~2.00ct wykonana ze złota

41 brylantów o masie łącznej około 2.00ct G-H/VS-SI
masa wyrobu: 21.70g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 12 000 PLN

„Klasyczna forma brylantowej kolii wykonana z białego złota wyższej próby.Idealne uzupełnienie wieczoro-
wej stylizacji”

251. 
Kolczyki z diamentami wykonane ze złota

72 brylanty o masie łącznej około 0.65ct H-K/VS-P
20 diamentów o masie łącznej około 0.25ct H/VS
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.90ct
masa wyrobu: 2.30g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 5 500 PLN

„Kolczyki na sztyft w kształcie kwiatów wysadzane diamen-
tami. W wyrobie dominują szlify brylantowe okrągłe oraz 
kamienie w szlifie fantazyjnym – bagiety. Bardzo oryginalny 
wyrób dla osób pragnących czegoś wyjątkowego”

253. 
Naszyjnik z diamentami ~6.70ct wykonany ze złota

146 brylantów o masie łącznej około 4.50ct G-I/VS-SI
7 diamentów o masie łącznej około 1.60ct H-J/VS
22 diamenty o masie łącznej około 0.60ct H/VS
łączna masa diamentów w wyrobie około 6.70ct
masa wyrobu: 27.20g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 50 000 PLN

„Kunsztowny, bardzo okazały naszyjnik zawierający ponad 150 oprawionych artystycznie diamentów. Nie-
prawdopodobna precyzja wykonania z dbałością o każdy nawet najmniejszy szczegół.  Wykwintne uzupeł-
nienie wieczorowej stylizacji. Wyrób godny uwagi” 



(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

254. 
Kolczyki z brylantami wykonane ze złota

2 brylanty o masie łącznej około 0.73ct E/P1
58 brylantów o masie łącznej około 0.35ct H-I/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.08ct
masa wyrobu: 3.10g, złoto pr. 0.750
certyfikat IGI Antwerp do centralnych kamieni
cena wywoławcza: 12 000 PLN

„Bardzo nowoczesne, długie kobiece kolczyki. Centralne 
brylanty oprawione w czterech łapkach z otaczającą je 
brylantową karmazycją. Wygodne w codziennym użytko-
waniu zapięcie angielskie ”

255. 
Pierścionek z brylantem ~1.18ct wykonany ze złota

1 brylant o masie około 1.18ct L/VS1
10 brylantów o masie łącznej około 0.24ct H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.42ct
masa wyrobu: 2.70g, złoto pr. 0.585 
certyfikat IGI Antwerp do centralnego kamienia
cena wywoławcza: 24 000 PLN

„Pierścionek typu singiel z bardzo czystym brylantem o masie ponad  
1 karat. Klasyczna forma wyrobu idealnie eksponująca blask centralnego 
kamienia. Szlachetność oraz ponadczasowa elegancja w pięknym wydaniu”
 

256. 
Pierścionek z brylantem 1.53ct wykonany ze złota

1 brylant o masie 1.53ct I/SI2
2 brylanty o masie łącznej około 0.34ct H/VS-P1
22 brylanty o masie łącznej około 0.45ct G-I/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 2.32ct
masa wyrobu: 4.50g, złoto pr. 0.585
certyfikat HRD Antwerp do centralnego kamienia
cena wywoławcza: 50 000 PLN

„Najmodniejszy, mistrzowski projekt pierścionka z filigranowymi wycinankami z każdej strony wyrobu. Cen-
tralny brylant o masie sięgającej 1.53ct posiada dodatkowo certyfikat z jednego z najlepszych instytutów 
gemmologicznych HRD Antwerp. Idealnie podbity do palca, wykonany przez najlepszych jubilerów w pra-
cowniach artystycznych” 

(zdj. 2)



(zdj. 2)

(zdj. 3) (zdj. 4)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

257. 
Pierścionek z rubinem oraz brylantami 

36 brylantów o masie łącznej około 0.65ct H-J/VS-P
Rubin o poprawianej barwie 
masa wyrobu: 6.17g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 7 000 PLN

„Bogaty pierścionek z centralnie oprawionym rubinem w 
towarzystwie brylantów. Nie może pozostać niezauwa-
żony na kobiecej dłoni”

258. 
Platynowy pierścionek z rubinem ~1.40ct

10 brylantów o masie łącznej około 0.45ct F-G/VS1-VS2
20 diamentów o masie łącznej około 0.20ct H-I/SI-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.65ct
1 rubin o masie około 1.40ct
masa wyrobu: 6.33g 
certyfikat HRD Antwerp
cena wywoławcza: 7 000 PLN

„Platynowy pierścionek wyglądem przypominającym 
obrączkę, w którą został wkomponowany rubin o masie 
sięgającej około 1.40ct. Bardzo ciekawy projekt jubilerski 
na wysokim poziomie”

 

259. 
Pierścionek z brylantem ~1.51ct wykonany ze złota

1 brylant o masie około 1.51ct F-G/SI
106 brylantów o masie łącznej około 1.25ct G-H/VS-P
łączna masa brylantów w wyrobie około 2.76ct
masa wyrobu: 9.87g, złoto pr. 0.750
certyfikat HRD Antwerp
cena wywoławcza: 70 000 PLN

„Limitowany, przykuwający wzrok projekt pierścionka z centralnie obsadzonym sporym, białym brylantem  
o masie około 1.51ct. Bardzo bogaty, dodatkowo zdobiony 106 brylantami. Wyrób godny podziwu, nie może 
stać się niezauważonym na dłoni”



259B. 
Designerski pierścionek z lupowo czystym diamentem ~5.00ct

1 diament w szlifie szmaragdowym o masie około 5.00ct H/IF
50 brylantów o masie łącznej około 0.35ct G-I/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 5.35ct
masa wyrobu: 7.20g, złoto pr. 0.585
certyfikat IGI Antwerp do centralnego kamienia
cena wywoławcza: 900 000 PLN

„Wyjątkowy, duży diament w bardzo modnym wśród gwiazd szlifie szmaragdowym. Kamień o najlepszej 
wewnętrznej czystości IF – lupowo czysty, idealny diament. Osadzony w designerskim, nowoczesnym fasonie 
zdobionym dodatkowo 50 brylantami. Ogromna rzadkość i gratka dla kolekcjonerów dużych diamentów”

(zdj. 2)

(zdj. 3)



(zdj. 2)

(zdj. 3)

261. 
Kolczyki ze szmaragdami oraz brylantami 

2 brylanty o masie łącznej około 0.32ct G-H/VS-SI
26 brylantów o masie łącznej około 1.30ct G-H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.62ct
2 szmaragdy w kształcie łezki o masie łącznej około 0.90ct
masa wyrobu: 7.70g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 9 500 PLN

„Fantazyjne szmaragdy w kształcie łezki otoczone brylantową 
karmazycją. Doskonale wyeksponowane kamienie sprawią, że 
poczujesz się wyjątkowo”

260. 
Wisior ze szmaragdem oraz brylantami 

1 brylant o masie około 0.23ct H/P1
14 brylantów o masie łącznej około 0.65ct H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.88ct
1 szmaragd w kształcie łezki o masie około 0.65ct
masa wyrobu: 3.70g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 4 500 PLN

„Wisior z centralnie oprawionym fantazyjnym szmaragdem w 
kształcie łezki w towarzystwie bardzo wysokiej jakości brylan-
tów. Idealne uzupełnienie szmaragdowych kolczyków”

263.

Pierścionek ze szmaragdem ~1.30ct oraz brylantami wykonany ze złota 

10 brylantów o masie łącznej około 0.20ct H/VS-SI
1 szmaragd o masie około 1.30ct
masa wyrobu: 5.80g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 4 200 PLN

„Pierścionek z dosyć okazałym szmaragdem o masie około 1.30ct z symetrycznie rozmieszczonymi po 
bokach dwoma rzędami brylantów wysokiej jakości. Zachwycająca forma wykonania w wyższej próbie złota”

 

262. 
Kolczyki z brylantami wykonane ze złota

2 brylanty o masie łącznej około 0.18ct J/VS
48 brylantów o masie łącznej około 0.48ct J-L/VS-P
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.66ct
2 syntetyczne szmaragdy
masa wyrobu: 5.90g, złoto pr. 0.585

cena wywoławcza: 5 500 PLN

„Kamienie w szmaragdowych szlifach w towarzystwie 
geometrycznej oprawy brylantowej. Klasyczne, an-
gielskie zapięcie idealnie do noszenia na co dzień”



(zdj. 2)

(zdj. 2)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

265. 
Pierścionek ze szmaragdem ~3.00ct oraz 
brylantami wykonany ze złota

6 brylantów o masie łącznej około 0.10ct H/VS-P
1 szmaragd o masie około 3.00ct
masa wyrobu: 5.90g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 17 000 PLN

„Wykonany w wysokiej próbie złota, bardzo okazały pier-
ścionek z centralnie oprawionym dużym szmaragdem odry-
wającym główną rolę. Bardzo kobieca forma pierścionka 
wzbogacona o drobne, symetrycznie oprawione brylanty”
 

266. 
Pierścionek w kształcie łezki z brylantami 
oraz szmaragdem

58 brylantów o masie łącznej około 1.00ct G-J/VS-P
1 szmaragd w kształcie łezki o masie około 0.40ct
masa wyrobu: 5.10g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 6 500 PLN

„Fantastyczna, potrójna karmazycja w kształcie łezki 
z centralnie oprawionym fantazyjnym szmaragdem. Ideal-
ne połączenie białego złota z żółtym, pełen wdzięku”

 

264. 
Naszyjnik ze szmaragdami oraz brylantami 

6 brylantów o masie łącznej około 0.15ct H/VS
1 szmaragd o masie około 2.50ct
6 szmaragdów o masie łącznej około 2.00ct
łączna masa szmaragdów w wyrobie około 4.50ct
masa wyrobu: 19.94g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 24 000 PLN

„Naszyjnik ze szmaragdami o pięknej, intensywnej, zielo-
nej barwie. Kolor złota podkreślający barwę kamieni szla-
chetnych. Jedna z najbardziej ozdobnych form biżuterii, 
idealnie sprawdzi się na wieczorne wyjście”

 

268.

Pierścionek w stylu Art Deco z brylantami wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.27ct G/P
10 brylantów o masie łącznej około 0.12ct G-H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 0.39ct
masa wyrobu: 2.99g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 1 600 PLN

„Pierścionek z siatkową wycinanką oraz galeryjką od spodu wyrobu. Połączenie białego złota z żółtym świet-
nie komponuje się z całością”

 

267. 
Kolczyki z diamentami oraz filigranową 
wycinanką wykonane ze złota

2 diamenty o masie łącznej około 0.97ct G-H/SI
42 brylanty o masie łącznej około 0.55ct H-J/VS-P
łączna masa diamentów w wyrobie około 1.52ct
masa wyrobu: 7.35g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Wyrafinowanie obsadzone centralne diamenty w 
towarzystwie filigranowych wycinanek. Artystyczna, 
ażurowa biza oraz klasyczne angielskie zapięcia. Do-
datkowo pojawiający się motyw motyli oplatających 
kamienie”



270. 
Kolczyki z perłami oraz diamentami wykonane ze złota

20 diamentów o masie łącznej około 1.90ct G-H/VS-SI
2 perły hodowlane
masa wyrobu: 4.60g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 16 000 PLN

„Oryginalna karmazycja z centralnymi perłami. Blasku dodają jej osadzone w koronkowej oprawie diamenty 
wysokiej jakości. Idealne uzupełnienie Twojej kolekcji”

269. 
Kolczyki z perłami oraz diamentami wy-
konane ze złota

22 rauty diamentowe o masie łącznej około 0.50ct
2 perły hodowlane 
masa wyrobu: 3.50g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 3 600 PLN

„Karmazycja z centralnie oprawionymi perłami oraz 
dodającymi im blasku diamentami. Klasyka zachowa-
na w ponadczasowej formie”

271. 
Kolczyki z perłami oraz diamentami wykonane 
ze złota oraz platyny

20 diamentów o masie łącznej około 1.45ct G-K/SI-P
2 perły hodowlane
masa wyrobu: 4.30g, złoto pr. 0.750 + platyna 
cena wywoławcza: 12 000 PLN

„Najmodniejsze w tym sezonie perły świetnie współgrają z 
otaczającymi je diamentami. Niespotykane zapięcia z syste-
mem dodatkowo zabezpieczającym pozwalają na komfort w 
użytkowaniu”

 

272. 
Bransoletka z perłami oraz diamentami 

4 diamenty o masie łącznej około 0.30ct H-J/SI-P
30 rautów diamentowych o masie łącznej około 0.20ct 
łączna masa diamentów w wyrobie około 0.50ct
masa wyrobu: 25.30g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 9 500 PLN

„Niezwykle poszukiwana sztywna bransoletka z diamenta-
mi oraz perłami oprawionymi w platynie. Bardzo ciekawy  
i odmienny od wszystkich projekt. Idealny wyrób do Twojej 
kolekcji”

(zdj. 2)



(zdj. 2)

274. 
Naszyjnik z perłami wykonany ze złota

284 brylantów o masie łącznej około 2.00ct Tinted Colour/VS-P
masa wyrobu: 74.20g, złoto pr. 0.700-0.730 + srebro 
cena wywoławcza: 15 000 PLN

„Niepowtarzalny, wykwintny naszyjnik składający się z 9 rzędów pereł połączonych poprzez bardzo bogaty, 
ozdobny element wysadzany diamentami”

273. 
Bransoletka z perłami, rubinami oraz emalią wykonana ze złota

10 rubinów o masie łącznej około 0.30ct, perły hodowlane
masa wyrobu: 32.70g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 4 200 PLN

„Idealna propozycja dla klientek, które szukają niepowtarzalnej biżuterii. Bransoletka wykonana z pereł za-
kończona ciekawym zapięciem, ozdobiona dodatkowo dobranymi rubinami”



(zdj. 2)

276. 
Pierścionek z tanzanitem ~1.62ct oraz bry-
lantami wykonany ze złota

70 brylantów o masie łącznej około 0.75ct G-H/VS-SI
1 tanzanit o masie około 1.62ct
masa wyrobu: 6.80g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 5 500 PLN

„Nowoczesny model pierścionka. Bardzo wyeksponowany 
został centralnie oprawiony tanzanit o niebiesko-fioleto-
wej barwie. Wyrób z przeplatającymi się brylantowymi 
torami oraz rozdwojoną szyną”
 

277. 
Bransoletka tenisówka z brylantami wykonana ze złota

71 brylantów o masie łącznej około 3.10ct H-L/VS-P
masa wyrobu: 7.60g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Propozycja bransoletki w typie tenisówka idealnie sprawdzi się w towarzystwie zegarka i nie tylko. Klasyka 
w pięknym wydaniu dla każdej kobiety”
 

275. 
Pierścionek z brylantami wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.52ct H/P1
28 brylantów o masie łącznej około 0.55ct H/VS-SI
łączna masa brylantów w wyrobie około 1.07ct
masa wyrobu: 5.60g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 12 000 PLN

„Nowoczesny, designerski model wysadzany brylantami z 
każdej strony z centralnie oprawionym brylantem o masie 
około 0.50ct. Wyrób na wysokim poziomie dla osób z wy-
szukanym gustem”

 

279.

Bransoletka z serduszkami brylantowy-
mi wykonana ze złota

114 brylantów o masie łącznej około 1.70ct G-H/
VS-SI
masa wyrobu: 13.00g, złoto pr. 0.750
cena wywoławcza: 12 000 PLN

„Wyjątkowa bransoletka z przeplatającym się moty-
wem serc idealna do noszenia na co dzień. Niezwykle 
kobieca forma dodatku do każdej stylizacji”

 

278. 
Kolczyki z brylantami oraz topazami 
wykonane ze złota

138 brylantów o masie łącznej około 1.30ct G-H/VS-SI
Doszlifowane do wzoru niebieskie topazy 
masa wyrobu: 19.50g, złoto pr. 0.800
cena wywoławcza: 10 000 PLN

„Designerskie kolczyki ze 138 brylantami dodadzą blasku 
każdej kobiecie. Niebieskie topazy przypominające swym 
kolorem głębie oceanu”

(zdj. 2)

(zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 2)



281. 
Pierścionek z szafirem ~1.00ct oraz brylantami

12 brylantów o masie łącznej około 0.40ct H-K/SI-P
1 szafir o masie około 1.00ct
masa wyrobu: 6.80g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 4 600 PLN

„Zdecydowany, okazały pierścionek w formie karmazycji z bry-
lantami. Nowoczesny, bogaty wzór dla osób pragnących czegoś 
oryginalnego”

280. 
Sygnet z diamentami wykonany ze złota

2 diamenty o masie łącznej około 1.50ct I-J/P1
1 szafir syntetyczny
masa wyrobu: 9.30g, złoto pr. 0.750 + platyna

cena wywoławcza: 14 000 PLN

„Okazały sygnet z dwoma dużymi diamentami o łącznej masie 
około 1.50ct podkreślonymi przez oprawę w platynie. Wyrób 
pełen temperamentu dla osób pragnących efektowej i nieba-
nalnej biżuterii”

(zdj. 2) (zdj. 3)

(zdj. 2)

(zdj. 3)

283.

Pierścionek z diamentami oraz spinelem 

22 diamentów o masie łącznej około 0.65ct H-K/SI-P
1 syntetyczny spinel
masa wyrobu: 9.20g, złoto pr. 0.750 + platyna
cena wywoławcza: 5 500 PLN

„Okazały, diamentowy pierścionek ręcznie wykonany z 
pojedynczą karmazycją.  oplatającą centralnie oprawiony 
syntetyczny spinel w kolorze akwamarynu. Uwagę przy-
ciąga piękna biza pierścionka”

 

282. 
Pierścionek z szafirem oraz diamentami

10 diamentów o masie łącznej około 0.30ct K/SI
1 szafir o masie około 0.35ct 
masa wyrobu: 1.90g, złoto pr. 0.583 + srebro
cena wywoławcza: 2 600 PLN

„Piękny, bardzo delikatny pierścionek z szafirkiem otoczo-
ny aureolą z diamentów. Idealny dla osób, które kochają 
subtelne wzory”

(zdj. 2)



(zdj. 2)

(zdj. 3)

285. 
Pierścionek z rubinem ~1.33ct oraz diamentami wykonany ze złota

2 diamenty o masie łącznej około 0.40ct E-F/VS
1 rubin o masie około 1.33ct
masa wyrobu: 3.00g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza: 6 000 PLN

„Bardzo delikatny pierścionek z centralnie oprawionym rubinem. Niezwykłego blasku dodają mu diamenty 
po obu stronach o bardzo rzadkich fantazyjnych szlifach w formie trójkątów. Szlachetny, elegancki wyrób”

(zdj. 2)284. 
Broszka z rubinami oraz brylantami 

8 brylantów o masie łącznej około 0.24ct H/VS-SI
8 rubinów w kształcie markizy o masie łącznej około 
1.00ct
masa wyrobu: 3.30g, złoto pr. 0.585
cena wywoławcza: 2 200 PLN

„Wyjątkowo delikatna forma broszki. Przedstawia ona 
diamenty przeplatające się z pięknymi, dobranymi do 
wzoru rubinkami. Małe, zapierające dech w piersiach 
cudeńko dopełni rubinową stylizację”

286. 
Bransoletka tenisówka z brylantami oraz rubinami wykonana ze złota

21 brylantów o masie łącznej około 3.20ct G-H/VS-SI
21 rubinów o masie łącznej około 10.00ct
masa wyrobu: 20.10g, złoto pr. 0.750 
cena wywoławcza: 36 000 PLN

„Bransoletka w typie tenisówka zachwyca swym blaskiem. Niezwykle wyjątkowe połączenie brylantów z 
rubinami. Wyrób, który jest idealnym klejnotem na co dzień oraz może być wyjątkowym uzupełnieniem 
wieczorowej stylizacji”



288. 
Pierścionek z brylantem wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.29ct G/P1
masa wyrobu: 2.90g, złoto pr. 0.585 
Wyrób markowy „YES”

cena katalogowa:  4 395 PLN
cena wywoławcza: 2 000 PLN

 

289. 
Pierścionek z brylantem wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.24ct H/SI
16 brylantów o łącznej masie około 0.07ct H/SI
masa wyrobu: 1.90g, złoto pr. 0.585 
Wyrób markowy „ACLARI”

cena katalogowa:  2 599 PLN
cena wywoławcza: 1 300 PLN

 

287.

Pierścionek z brylantem wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.20ct H/SI
masa wyrobu: 1.90g, złoto pr. 0.585 
Wyrób markowy „W.KRUK”

cena katalogowa:  2 990 PLN
cena wywoławcza: 1 500 PLN

 

290. 
Naszyjnik z brylantem marki „APART” ~0.51ct wykonany ze złota

1 brylant o masie około 0.51ct H/SI1
masa wyrobu: 1.26g, złoto pr. 0.585 
Wyrób markowy „APART”

cena katalogowa:  15 990 PLN
cena wywoławcza: 8 000 PLN



(zdj. 2)

291. 
Wisior z brylantem marki W. KRUK „Jedyny” ~1.05 wykonany ze złota

1 brylant o masie około 1.05ct G-H/SI
masa wyrobu: 2.00g, złoto pr. 0.750 
certyfikat HRD Antwerp
Wyrób markowy „W.KRUK”

cena katalogowa:  39 900 PLN
cena wywoławcza: 22 000 PLN

292. 
Obrączka „BVLGARI” wykonana ze złota

masa wyrobu: 6.40g, złoto pr. 0.750 
Wyrób markowy „BVLGARI”

cena katalogowa:  2 300 USD
cena wywoławcza: 3 200 PLN

„Wyrób markowy „BVLGARI” – luksusowa światowa marka produkująca rozpoznawalne wszędzie oraz bar-
dzo nowoczesne wzory. Charakterystyczna dla tej marki jest oryginalność oraz wysoka jakość wykonania”



PANORAMA
DOM AUKCYJNY

Regulamin Domu Aukcyjnego Panorama

§ 1. Zakres objęty regulaminem
 
1. Niniejszy regulamin określa
 a. zasady przeprowadzania licytacji przez Dom Aukcyjny Panorama;
 b. zasady nabycia wylicytowanych obiektów przez Klientów;
 c. opłaty;
 d. zasady wydawania obiektów Nabywcom.

§ 2. Definicje

1. Licytacja - publiczna sprzedaż, w której nabywcą zostaje proponujący najwyższą kwotę.
2. Licytujący – osoba fizyczna lub prawna biorąca udział w aukcji
3. Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji, która określa postąpienia w licytacji,  
 rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.
4. Cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację, podana w katalogu aukcji. 
5. Opłata aukcyjna – jest to opłata w wysokości 12% kwoty wylicytowanej + VAT, doliczona do  
 kwoty wylicytowanej.
6. Cena gwarancyjna – najniższa kwota, za którą Dom Aukcyjny Panorama może sprzedać obiekt  
 bez porozumienia z Komitentem. 
7. Transakcja warunkowa - transakcja, w której wylicytowany obiekt nie osiągnął ceny 
 gwarancyjnej.
8. Postąpienie w licytacji – kwota, o jaką zmienia się proponowana cena podczas licytacji.
9. Wadium – kaucja zwrotna, którą licytujący musi wpłacić przed rozpoczęciem aukcji, równa 
 kwocie 1000 zł. Dotyczy wyłącznie licytujących nieposiadających karty kredytowej.
10. Wystawa przedaukcyjna – organizowana minimum na 2 tygodnie przed aukcją otwarta 
 wystawa, na której wystawione są licytowane obiekty.
11. Katalog aukcji – dostępny w formie papierowej lub elektronicznej spis obiektów oferowanych  
 na aukcji, wraz z ich fotografiami i opisem oraz ceną wywoławczą.
12. Lizak aukcyjny – tabliczka licytacyjna z numerem identyfikacyjnym, przypisana do konkretnego  
 licytującego.

§ 3. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, obiekty rzemiosła artystycznego i nieruchomości 
 powierzone do sprzedaży przez ich właścicieli oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego   
 Panorama.
2. Dom Aukcyjny Panorama przyjmuje do sprzedaży obiekty przekazane przez komitenta na 
 podstawie umowy komisowej zawartej w formie pisemnej, będące wyłączną własnością 
 sprzedającego, które są wolne od roszczeń osób trzecich oraz nieobjęte postępowaniem 
 administracyjnym, skarbowym i sądowym. 
3. Wszystkie przedmioty wystawiane przez Dom Aukcyjny Panorama są ubezpieczone.
4. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Panorama, którego siedziba mieści się w 
 Centrum Handlowym „Panorama” przy Al. Witosa 31 lok.122 w Warszawie, którego 
 właścicielem jest Dom Aukcyjny PANORAMA Maciej Jewdokimow wpisany do ewidencji 
 działalności gospodarczej NIP 5213529744. 
5. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży aukcyjnej 
 w dowolnym momencie bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej 
 odpowiedzialności. 
6. Dom Aukcyjny Panorama może odmówić dopuszczenia klienta do licytacji bez podania 

 przyczyny.
7. Dom Aukcyjny Panorama nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne.
8. Dom Aukcyjny Panorama wraz ze sprzedanym obiektem nie przekazuje prawa autorskiego.   
  fotografie i opisy obiektów sporządzone przez Dom Aukcyjny Panorama stanowią   
 własność Domu Aukcyjnego Panorama.
9. Wzory poszczególnych umów są dostępne na stronie internetowej Domu Aukcyjnego 
 Panorama pod adresem www.domaukcyjnypanorama.pl lub osobiście do wglądu w siedzibie  
 Domu Aukcyjnego Panorama.
10. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Dom Aukcyjny Panorama  
 danych osobowych w celach marketingowych i w celach niezbędnych do udziału w aukcji. 
 Dom Aukcyjny Panorama nie przekazuje takich informacji podmiotom trzecim.

§ 4. Uczestnicy

1. Uczestnikami aukcji są Aukcjoner i Licytujący.

§ 5. Opisy i prezentacja obiektów

1. Dom Aukcyjny Panorama umożliwia zapoznanie się z ofertą aukcyjną:
 a) na wystawie przedaukcyjnej poprzedzającej aukcję min. 14 dni. Obiekty można oglądać 
 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Domu Aukcyjnego w Centrum  
 Handlowym Panorama przy Al. Witosa 31 lok. 122 w Warszawie.
 b) w katalogu aukcyjnym przygotowanym we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin 
 sztuki, prezentującym szczegółowe fotografie wraz z opisami i ceną wywoławczą. 
 Katalog dostępny jest w formie drukowanej i elektronicznej.
2. Dom Aukcyjny Panorama gwarantuje, że fotografie i opisy obiektów prezentowanych 
 w katalogu aukcyjnym są zgodne ze stanem faktycznym.

§ 6. Licytowanie na aukcji

1. Do udziału w licytacji dopuszczone są:
 a) osoby fizyczne, które zarejestrowały się w Domu Aukcyjnym Panorama oraz dostarczyły   
 wymagane dokumenty: tj kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty,   
 paszport;  dane karty kredytowej oraz wpłaciły wadium (dotyczy osób nieposiadających karty  
 kredytowej).
 b) osoby prawne; jeżeli osoba prawna  jest reprezentowana przez osobę fizyczną ujawnioną  
 w KRS jako osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorstwa, wymagany jest  
 dokument potwierdzający tożsamość tej osoby, a w przypadku, gdy jest reprezentowana przez  
 pełnomocnika –  również notarialnie poświadczone pełnomocnictwo udzielne przez osobę   
 uprawnioną zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS do reprezentowania przedsiębiorstwa.
2. Osoby, które nie posiadają ważnej karty kredytowej mają możliwość przystąpienia do licytacji  
 po wpłaceniu wadium w wysokości 1000 zł.
3. Cena gwarancyjna jest informacją poufną. Licytowane na aukcji obiekty mogą, jednak 
 nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli kwota gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, 
 dochodzi do sprzedaży warunkowej, o czym informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem.
4. Licytujący mają do dyspozycji następujące możliwości uczestnictwa w licytacji:
 a) Udział osobisty: licytujący musi wypełnić formularz udziału w aukcji przynajmniej 15  
  min przed jej rozpoczęciem, dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość 
  licytującego (dowód osobisty, paszport), dane karty kredytowej oraz pobrać 
  tabliczkę z numerem licytacyjnym. Licytujący może złożyć postąpienie przy użyciu  
  tabliczki zgłoszeniowej. 
  Licytujący odpowiada za skutki udostępniania tabliczki osobom trzecim. Brak lizaka 
  aukcyjnego należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Domu Aukcyjnego Panorama.
 b) Zlecenie licytacji: w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa 
  Licytującego na aukcji, bądź w przypadku chęci zachowania anonimowości, może on  
  dokonać zlecenia licytacji pracownikowi Domu Aukcyjnego Panorama. 



Cena Postąpienie
0 – 2000 100
2000 – 5000 200
5000 – 10 000 500
10 000 – 20 000 1000
20 000 – 50 000 2000
50 000 – 100 000 5000
100 000 – 500 000 10000
Powyżej 500 000 20000

  Usługa nie podlega żadnej opłacie. Dom Aukcyjny Panorama dokona wszelkich 
  starań w realizacji zlecenia,  jednak zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności 
  w przypadku brakurealizacji zlecenia. Formularz zlecenia licytacji powinien 
  być dostarczony najpóźniej do godziny 12:00 w dniu planowanej aukcji osobiście, 
  na adres e-mail lub pocztą. 
  Wraz z ww. formularzem należy dostarczyć również kserokopię dokumentu 
  tożsamości oraz dane karty kredytowej. Przyjęcie zlecenia zostanie potwierdzone   
  przez Dom Aukcyjny Panorama. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem 
  możliwości udziału w licytacji. 
  Licytujący mogą zlecić:
  a. licytację telefoniczną – licytacja odbywa się z pomocą pracownika 
   Domu Aukcyjnego Panorama pozostającego w stałym kontakcie 
   telefonicznym z Klientem.
  b. sekretną ofertę (ofertę z limitem) – licytacja odbywa się z pomocą 
   pracownika 
  Domu Aukcyjnego, który licytuje przedmiot do maksymalnej kwoty podanej 
  uprzednio w formularzu zgłoszenia przez Klienta. Kwoty podane w zleceniu 
  nie powinny uwzględniać opłat dodatkowych, takich jak opłata aukcyjna, powinny  
  być wyrażone w polskiej walucie oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana 
  kwota różni się od kwot podanych w tabeli postąpień, zostanie obniżona. 
  Jeżeli w zleceniu nie została podana kwota maksymalna, do której Dom Aukcyjny 
  Panorama może zrealizować zlecenie, zlecenie licytacji zostanie odrzucone. 
  W przypadku zlecenia sekretnej oferty, Dom Aukcyjny Panorama dołoży wszelkich  
  starań, aby reprezentujący klienta pracownik domu aukcyjnego zakupił 
  wybrany przedmiot za kwotę możliwie najniższą, nie  niższą jednak od ceny 
  gwarancyjnej. W przypadku złożenia dwóch lub większej ilości sekretnych ofert
  z takim samym limitem, o wygranej licytacji decyduje kolejność zgłoszeń. 
  Do transakcji warunkowej dochodzi w sytuacji, kiedy podany przez klienta 
  limit jest niższy od ceny gwarancyjnej.
 c) Udział w licytacji online odbywa się na zasadach określonych w regulaminie portalu,  
  który pośredniczy w licytacji.

§ 7. Przebieg aukcji

1. Aukcję rozpoczyna, prowadzi i kończy Aukcjoner.
2. Każda licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner ustala kolejne postąpienia 
 według tabeli postąpień podanej poniżej:

 

3. W szczególnych przypadkach aukcjoner może zadecydować o innej wysokości postąpienia 
 wedle własnego uznania. W przypadku wystąpienia błędu lub sporu co do wyniku 
 licytacji, aukcjoner może w trakcie trwania licytacji odmówić przyjęcia oferty, wycofać produkt 
 w dowolnym momencie aukcji bądź ponownie zaoferować go do licytacji.
4. Aukcjoner wskazuje Nabywcę obiektu, czyli osobę, która zaoferowała za niego najwyższą cenę.  
 Kwota ta musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
5. Licytacja przedmiotu kończy się wraz z uderzeniem młotka i jest jednoznaczna z zawarciem   
 umowy kupna – sprzedaży między Nabywcą a Domem Aukcyjnym Panorama na warunkach   
 określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w ustawie z dnia 
 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w artykule 19-195 ustawy o prawach autorskich 
 i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami. 
6. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
7. Ceny obiektów na aukcji podawane są w polskich złotych. W tej walucie powinna być również  
 uregulowana płatność.

 § 8. Cena nabycia, opłata aukcyjna i droit de suite

1. Do kwoty za którą został wylicytowany obiekt doliczona zostaje opłata aukcyjna, która stanowi  
 część opłaty końcowej i wynosi zawsze 12% + VAT. Opłata aukcyjna doliczana jest również 
 w przypadku sprzedaży poaukcyjnej. 
2. Obiekty, do których Dom Aukcyjny Panorama dolicza opłatę droit de suite, wynikającą z prawa  
 twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych 
 zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł, oznaczone są w katalogu symbolem:  
 ◊. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję.   
 Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR.
 Opłata droit de suite naliczana jest według poniższych stawek:
 a)  5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
  50.000 euro;
 b)  3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości  
  50.000,01  euro do równowartości 200.000 euro;
 c)  1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości  
  200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro;
 d)  0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
  równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro;
 e)  0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
  przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak w kwocie nie wyższej niż 
  równowartość 12.500 euro.
3. Nabywca wylicytowanego obiektu jest obowiązany do uregulowania płatności w ciągu 10 dni  
 od dnia aukcji. 
4. Wpłat można dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy, kartą płatniczą 
 lub gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego Panorama w Warszawie przy 
 Al. Witosa 31 lok. 122 w Centrum Handlowym „Panorama”.
5. W przypadku niewykupienia przedmiotu w ciągu 10 dni od dnia aukcji, Dom Aukcyjny 
 Panorama obciąży kartę płatniczą/kredytową kupującego opłatą aukcyjną oraz prowizją 
 od sprzedającego od wszystkich niewykupionych przedmiotów.
6. Dom Aukcyjny Panorama wystawia faktury VAT marża.
7. W przypadku wygranej licytacji wpłacone wcześniej wadium będzie zaliczone na poczet 
 całkowitej ceny za wylicytowanej obiekt.
8. Licytującym, którzy podczas aukcji nie wygrali żadnej licytacji, wadium zostaje zwrócone.

§ 9. Odbiór wylicytowanych obiektów

1. Prawo własności wylicytowanego przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zaksięgowania  
 na koncie Domu Aukcyjnego Panorama lub z chwilą dokonania płatności w gotówce lub kartą  
 pełnej kwoty za przedmiot powiększonej o opłatę aukcyjną. Dom Aukcyjny Panorama nie ma  
 możliwości wydawania przedmiotu do czasu uregulowania płatności przez Nabywcę.






