PODMÍNKY AUKČNÍHO PRODEJE
1. Aukce: Aukční prodej (aukce) předmětů uvedených v katalogu organizujeme a provádíme jako prodej nebo komisní prodej. Veškeré údaje o našich
klientech podléhají obchodnímu tajemství. Účastí na aukci vyjadřuje účastník bezvýhradný souhlas s obsahem těchto Podmínek aukčního prodeje
(“Podmínky”).
2. Účast: Aukce se mohou zúčastnit domácí i zahraniční osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům a které splní podmínky účasti na aukci. Zúčastnit
se aukce a nabýt koupí zboží je možné pouze svým jménem a na svůj účet; zastoupení je vyloučeno. Účast na aukci je možná i na dálku, formou písemného
limitního podání (podrobnosti najdete na našich web stránkách: www.machochlapovic.com), nebo také na dálku v reálném čase prostřednictvím on-line
systému AUEX (www.auex.de). Účast na aukci je podmíněna identifikací a kontrolou účastníka ve smyslu zák. č. 253/2008 Sb. a také řádnou registrací
účastníka - vyplněním a odevzdáním přihlášky, včetně čestného prohlášení a souhlasem se zpracováním osobních údajů (podrobnosti najdete na našich
web stránkách, včetně zvláštních povinností vztahujících pro účast na dálku). Právnické osoby jsou povinny splnit podmínky účasti na aukci nejméně 3
pracovní dny před konáním aukce. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, podmínit účast na aukci nám neznámých účastníků také poskytnutím
referencí a/nebo složením přiměřené zálohy ještě před konáním aukce (v případě udělení příklepu bude záloha započítána na kupní cenu). Dále si
vyhrazujeme právo, dle vlastního uvážení, vyloučit z účasti na aukci nedůvěryhodné osoby a také osoby, které se chovají nevhodně.
3. Popis a prohlídka aukčního materiálu: Popis položek v katalogu a jejich třídění podle zachovalosti byly provedeny s mimořádnou pečlivostí; případné
chyby však nezakládají jakoukoli naši záruku nebo odpovědnost. Všechny položky v katalogu je možné si osobně prohlédnout v určeném čase a na
určeném místě (informace je dostupná v katalogu i na našich web stránkách).
4. Průběh aukce: Před zahájením aukce obdrží každý účastník nezaměnitelné účastnické číslo, které po dobu aukce používá k podávání nabídek. Po dobu
aukce je každý účastník zodpovědný aby jeho účastnické číslo nepoužívala jiná osoba. Účastníci dražící on-line podávají nabídky podle pravidel on-line
systému AUEX (www.auex.de). Za limitenty provádíme nabídky my, bez účtování poplatku, ovšem za chyby v limitních podáních neneseme odpovědnost.
Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých položek jsou ceny minimální v měně euro (vyvolávací ceny), nižší podání nelze akceptovat. Aukce probíhá podle
pokynů licitátora. Vyhrazujeme si právo odlišně od katalogu kombinovat nebo rozdělit položky, měnit jejich pořadí, nebo neprodané položky opakovaně
zařadit do aukce. Aukce položky začíná vyvoláním pořadového čísla a vyvolávací ceny. Nejbližší možná výše podání (příhozu) je stanovena v závislosti od
posledního podání následovně:				
do 20 € o 1 €

200 € - 500 € o 20 €

5.000 € - 10.000 € o 500 €

100.000 € - 200.000 € o 10.000 €

20 € - 50 € o 2 €

500 € - 1.000 € o 50 €

10.000 € - 20.000 € o 1.000 €

200.000 € - 500.000 € o 20.000 €

50 € - 100 € o 5 €

1.000 € - 2.000 € o 100 €

20.000 € - 50.000 € o 2.000 €

500.000 € - 1.000.000 € o 50.000 €

100 € - 200 € o 10 €

2.000 € - 5.000 € o 200 €

50.000 € - 100.000 € o 5.000 €

nad 1.000.000 € o 100.000 €

Limitní podání, pokud nejsou násobkem uvedených příhozů, se zaokrouhlují na nejbližší možné přihození směrem dolů. Při shodném podání, má přednost
limitní podání před podáním v sále a podání v sále má přednost před on-line podáním. V případě shodných podání stejného druhu, přednost má dřívější
podání.
Příklep bude udělen účastníkovi v případě, že jeho nejvyšší podání bylo vyvoláno třikrát a žádná vyšší nabídka nebyla podána. Příklep zavazuje úspěšného
účastníka převzít zboží a zaplatit za něj kupní cenu. Námitky proti příklepu jsou přípustné pouze v sále a přítomni účastníci je musí uplatnit ihned, na
pozdější námitky nebude brán zřetel. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, odmítnout udělit příklep, dále právo nepřipustit k aukci konkrétních
položek účastníky chovající se podezřele nebo nevhodně a také právo takovým osobám odebrat již udělený příklep a zařadit takovou položku zpět do
aukce. O jakýchkoli námitkách, případně jiných sporech ohledně průběhu aukce, rozhodneme s konečnou platností dle vlastního uvážení.
5. Cena a platební podmínky: Příklepem akceptujeme nejvyšší nabídku, tím je sjednána aukční cena a uzavřená kupní smlouva (s výhradou možnosti
odebrání příklepu až do ukončení aukce podle předchozího bodu 4 Podmínek). Aukční cena je základem pro výpočet aukční přirážky ve výši 20% z
aukční ceny. Aukční cena spolu s aukční přirážkou tvoří smluvní kupní cenu. Platby přijímáme v eurech nebo v českých korunách (přepočtené kurzem ECB
předchozího dne). Pokud není individuálně dohodnuto jinak, přítomní kupující jsou povinni zaplatit kupní cenu za zboží ihned na místě a všichni ostatní do
7 dnů od ukončení aukce. Po uplynutí této lhůty se účtuje úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Kupující dále nese veškeré
náklady, které budou vynaloženy při vymáhání jakýchkoliv jeho splatných dluhů (zejména náklady právního zastoupení, soudní poplatky, atd.).
6. Možnost odstoupení: Prodlení se zaplacením kupní ceny o více než 3 pracovní dny se považuje podstatné porušení kupní smlouvy a v takovém případě
nám vzniká právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení
kupujícímu na jeho adresu uvedenou v jeho přihlášce do aukce. Písemná forma je zachována i v případě komunikace na e-mailovou adresu účastníka
uvedenou v jeho přihlášce do aukce a účinky doručení jsou zachovány i v případě prokazatelného odeslání e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v jeho
přihlášce do aukce. Neuplatnění tohoto práva neznamená vzdání se tohoto práva do budoucna.
7. Převzetí zboží a nabytí vlastnictví: Kupující je oprávněn převzít si zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Převod vlastnického práva od vlastníka
zboží na kupujícího nastane okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Zboží se na vyžádání odesílá na náklady a riziko kupujícího; manipulační a pojistné
poplatky budou zahrnuty do faktury.
8. Reklamace a náhrada škody: U všech položek v katalogu garantujeme jejich autentičnost (pravost). Vzhledem k možnosti prohlídky aukčního materiálu
předem, za účelem zjištění jeho stavu, kupující přítomni na aukci kupují zboží “jak stojí a leží”, proto jakékoli jejich nároky z vad zboží týkající se jeho stavu
a kvality jsou vyloučeny. Nároky kupujících, kteří se nezúčastnili aukce osobně, budou posouzeny pouze v těch případech, kdy na zboží byly prohlédnuty
zjevné vady a ty nebyly v katalogu uvedeny ani jinak viditelné. Kupující, kteří si zboží vyzvednou osobně, jsou povinni tyto zjevné vady vytknout přímo na
místě při přebírání zboží, ostatní jsou povinni tyto zjevné vady vytknout do 7 dnů ode dne doručení zboží. Pozdější reklamace neakceptujeme. Položky
označené jako “fine” nebo nižší kvality, tak i vícepoložkové zboží jsou z reklamace vyloučeny. Reklamované zboží musí být ve stejném stavu jako při jeho
dodání. Právo kupujících na náhradu újmy (škody) vůči nám se vylučuje; to neplatí v případech kdy právní normy kogentní povahy vyloučení nebo omezení
práva na náhradu škody výslovně zakazují (zejména újma způsobena úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, atd.).
9. Zvláštní povinnosti při vývozu: Řádná úhrada příslušných daní, cel a poplatků splatných v zahraničí je odpovědností kupujícího. Kupující jsou při vývozu
předmětů kulturní hodnoty ve smyslu zák. č. 71/1994 Sb. do zahraničí povinni obstarat si příslušné osvědčení k vývozu.
10. Závěrečná ustanovení: Aukční prodej podle těchto Podmínek se řídí právními předpisy České republiky. Aukční prodej podle těchto Podmínek není
dražbou ve smyslu zák. č. 26/2000 Sb. Pokud jsou tyto Podmínky k dispozici v několika jazycích, v případě jakýchkoliv rozporů, bude česká verze
rozhodující. Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich vydání.
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