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Clemens to innowacyjna internetowa platforma handlowa
dedykowana dla rynku sztuki i antyków, oraz dla sektora
przedmiotów kolekcjonerskich, designu, biżuterii
i dóbr luksusowych.

Clemens skupia starannie wyselekcjonowane, najlepsze
w Polsce galerie sztuki, salony sztuki, domy aukcyjne,
antykwariaty, salony numizmatyczne, salony jubilerskie,
ekskluzywne butiki, wyspecjalizowanych dealerów i sklepy.

Każda oferta sprzedaży jest weryfikowana w celu zapewnienia wysokich standardów oraz bezpieczeństwa transakcji.

W serwisie Clemens dostępne są aż cztery nowoczesne
formaty sprzedaży online dostosowane ściśle do specyfiki
danej branży:

Platforma Clemens wspomaga obsługę transakcji sprzedaży
i zapewnia dostęp do bezpiecznych usług płatniczych.
Za wysyłkę towarów odpowiedzialni są sprzedawcy.
W serwisie dostępnych jest wiele innowacyjnych rozwiązań
wspomagających sprzedaż takich jak np. autorski system
aukcji holenderskich oraz szerokie wykorzystanie
sztucznej inteligencji.
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Private Sales

Obsługa możliwa jest również za pomocą bezpłatnych
aplikacji mobilnych na systemy iOS i Android:
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Sprzedaż ze stałą ceną oraz negocjacja cen

Aukcje holenderskie

Sprzedaż ze stałą ceną z opcją Kup Teraz,
a także z możliwością składania ofert cenowych

Cena przedmiotu jest obniżana co godzinę
w czasie trwania aukcji

Aukcje na żywo

Private Sales

Licytacja przez Internet m.in. w domach
aukcyjnych w czasie rzeczywistym

Przedmioty dostępne tylko dla osób,
które wykupiły abonament dostępowy

DLACZEGO CLEMENS
powodów dla których warto...

kupować w Clemens:

sprzedawać w Clemens:

Clemens skupia starannie wyselekcjonowane, najlepsze
w Polsce galerie sztuki, salony sztuki, domy aukcyjne,
antykwariaty, salony numizmatyczne, salony jubilerskie,
ekskluzywne butiki oraz wąsko wyspecjalizowanych
dealerów i sklepy.

Publikacja ofert sprzedaży jest bezpłatna. Rejestracja
i utrzymanie konta sprzedawcy również są bezpłatne.
Zapewniamy bezpłatne wsparcie i pomoc techniczną.
Oprócz możliwości publikacji ofert Clemens zapewnia
również obsługę transakcji, w tym obsługę usług
płatniczych online.

Clemens współpracuje tylko ze sprzedawcami, którzy
spełniają określone przez nas standardy jakościowe.
Dbamy o bezpieczeństwo transakcji i poufność danych
osobowych. Każda nowo dodana oferta jest weryfikowana
przez pracownika Clemens lub zewnętrznego eksperta.

Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Clemens zawierana
jest na odległość, w formie umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną.

W serwisie Clemens dostępne są aż cztery nowoczesne
formaty sprzedaży onlinedostosowane ściśle do specyfiki
danej branży: aukcje na żywo, aukcje holenderskie,
sprzedaż ze stałą ceną i z możliwością negocjacji cen
oraz Private Sales.

Każdy sprzedawca otrzymuje nieograniczony dostęp
do czterech formatów sprzedaży online, dostosowanych
ściśle do specyfiki danej branży: aukcje na żywo, aukcje
holenderskie, sprzedaż ze stałą ceną z możliwością
negocjacji cen oraz Private Sales.

Rejestracja i utrzymanie konta użytkownika są bezpłatne.

Clemens pobiera niską prowizję, jedynie od sprzedanych
towarów, według zasady: „nie sprzedajesz, nie płacisz”.

Użytkownicy Clemens nie muszą tracić czasu na przeglądanie tysięcy ofert, w celu odnalezienia oryginalnego,
nietuzinkowego i wartościowego przedmiotu jak ma
to miejsce w popularnych serwisach aukcyjnych
czy ogłoszeniowych.

Clemens pozwala dotrzeć z ofertą poza lokalny rynek,
do szerokiej grupy potencjalnych nowych klientów.
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Weryfikacja sprzedawców

Weryfikacja ofert

Współpracujemy tylko z wyselekcjonowanymi sprzedawcami, którzy spełniają
określone przez nas standardy.

Każda oferta jest weryfikowana
przez pracownika Clemens lub
zewnętrznego eksperta.

Formularz zgłaszania naruszeń
i nieprawidłowości

Bezpieczeństwo transakcji
i płatności

W każdej ofercie dostępny jest formularz
zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości
przez użytkowników.

Zapewniamy bezpieczne szyfrowane transakcje płatnicze.

Weryfikacja w bazach danych
prowadzonych przez MKiDN
Wszystkie przedmioty dodawane przez
sprzedawców są weryfikowane w bazach
obiektów skradzionych i wywiezionych
prowadzonych przez MKiDN.
Poufność i ochrona danych osobowych
Zapewniamy poufność oraz ochronę
danych osobowych.
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