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Aukční podmínky

Přihazovat je možné pouze z našich internetových stránek, veškeré příkazy doručené na naši emailovou adresu jsou bohužel
neplatné.

	HISTORIE PŘÍHOZŮ

	V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v
aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující.

	VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ

	Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo je zasíláme na dobírku a to
maximálně do 14 dnů od vydražení první aukce. Informujte nás prosím emailem nebo telefonicky o odběru vydražených aukcí.
 
	VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY

	1. Aukční los se prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce. Při více shodných nabídkách má přednost účastník, jehož příkaz
přišel dříve. Veškeré aukce končí ve 22:00 hod daného dne. U příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální
cenu, kterou je dražitel ochoten za položku zaplatit. Vyvolávací cena je cenou minimální! U všech vydražených losů připočítáváme
10 % přirážku + 20 % DPH, tj. celkem 12 % z dosažené ceny.
 
	2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo vyobrazení reklamovat nelze.
Případné reklamace se vyřizují okamžitě při převzetí zboží, při písemném zaslání položky a převzetí zásilky na dobírku lze
reklamovat nejpozději do 8 dnů po převzetí zásilky. Losy označené zkratkou KVP, Sbírky a partie (ani jednotlivé položky z partií)
známek nelze v žádném případě reklamovat. Reklamované losy musí být vždy v původním stavu, tak jak byly vydraženy.

	3. Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní na dobírku nejpozději do 14 dnů po končení aukce. Poštovné a balné se
připočítává k ceně.

	4. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí obecně platnými předpisy
ČR a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.

	5. Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami.

	6. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:

Rozmezí Částka Rozmezí Částka
1 Kč - 50 Kč 5 Kč 50 - 100 Kč 10 Kč

100 Kč - 500 Kč 20 Kč 500 - 1000 Kč 50 Kč
1 000 Kč - 2000 Kč 100 Kč 2 000 - 5 000 Kč 200 Kč

5 000 Kč - 20 000 Kč 500 Kč 20 000 - 50 000 Kč 1 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč 2 000 Kč 100 000 Kč a více 5 000 Kč

7. Aukční losy je nutné zaplatit do 14 dnů od jejich vydražení.
 
	8. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně
atest u znalce na náklady původního majitele.

	9. Z prodaných losů si aukční firma odečítá 10 % provizi + 21 % DPH, tj. celkem 12,1 % z dosažené ceny. Prodané losy
proplácíme po předchozí dohodě do 14 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme majitelům poštou v cenném psaní nebo si je
mohou vyzvednout osobně.

	10. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před ukončením aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5 % z
vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč. Za nevydražené aukce vrácené zpět majiteli se účtuje manipulační poplatek ve
výši 20,- Kč za položku.
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ČSR I - Ostatní 1928-1939

199304 ČSR I známky A 283
Československo - aršík Kde domov můj včetně destiček.

2 000 Kč on-line

199305 ČSR I známky 283-4 - torzo aršíku
Československo - 3x série známek v aršících Kde domov můj,
včetně destiček

1 000 Kč on-line

ČSR I - Sbírky a partie

193100 ČSR I partie známek + Album - Hradčany - Makulatura
Československo - velmi zajímavá partie makulaturních tisků na
známkách emise Hradčany.

1 400 Kč on-line

193101 ČSR I partie známek - Hradčany - Černotisky
Československo - velmi zajímavá partie černotisků na známkách
emise Hradčany.

1 200 Kč on-line

199306 ČSR I pamětní razítka Polní pošty
Československo - velmi dekorativní sestava razítek Polní pošty

350 Kč on-line

ČSSR - 1953-1992

199261
**

ČSSR známky 2597 - Bez čísla
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.  

240 Kč on-line
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ČSSR - Sbírky a partie

193061 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

400 Kč on-line

193062 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
rozřezaném zásobníku.

40 Kč on-line

193063 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
rozřezaném zásobníku.

80 Kč on-line

193095 ČSSR partie známek
Evropa - partie známek na výmětovém listu.

80 Kč on-line

193411 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

280 Kč on-line

193413 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

480 Kč on-line

193414 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

560 Kč on-line

193415 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

520 Kč on-line

193416 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

520 Kč on-line

193417 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

600 Kč on-line
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193418 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

520 Kč on-line

193419 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

120 Kč on-line

193420 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

560 Kč on-line

193421 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

480 Kč on-line

193422 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

280 Kč on-line

193423 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

120 Kč on-line

193424 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

120 Kč on-line

193430 ČSSR partie známek
Československo - partie známek na albových listech.

960 Kč on-line

193432 ČSSR partie známek + Album
Československo - partie známek v zachovalém zásobníku.

520 Kč on-line

193433 ČSSR partie známek + Album
Československo - partie známek v zachovalém zásobníku.

560 Kč on-line

193434 ČSSR partie známek + Album
Československo - partie známek v zachovalém zásobníku.

320 Kč on-line
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199299 ČSSR partie známek + Album A4 - část KVP
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku, část známek KVP!!

2 000 Kč on-line

199300 ČSSR partie známek + Album A4 - část KVP
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku, část známek KVP!!

4 500 Kč on-line

199301 ČSSR partie známek + Album A4 - část KVP
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku, část známek KVP!!

1 500 Kč on-line

Slovensko

193076 Slovensko partie známek + Album
Slovensko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku.

1 000 Kč on-line

193077 Slovensko partie známek + Album
Slovensko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku.

1 400 Kč on-line

193078 Slovensko partie známek + Album
Slovensko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku.

2 400 Kč on-line

193079 Slovensko partie známek + Album
Slovensko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku.

320 Kč on-line

Česká republika

193041 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

3 200 Kč on-line

193044 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

1 600 Kč on-line
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193051 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

1 600 Kč on-line

193052 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

200 Kč on-line

193054 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

640 Kč on-line

193055 ČR partie korespondenčních lístků + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie
korespondenčních lístků.

720 Kč on-line

193057 ČR partie známek 1993-2001 + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

4 760 Kč on-line

193071 ČR partie známek + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

1 400 Kč on-line

193426 Česká republika partie známek + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

1 000 Kč on-line

193427 Česká republika partie známek + Album
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku.

360 Kč on-line

188660
**

ČR známky PL 578 - Bez perforace - Posun podtisku
Česká republika - známky v přepážkových listech s vynechanou
perforací mezi známkami. Posun podtisku zelené barvy

4 320 Kč on-line

186266
**

ČR známky PL 578-579 - Bez perforace
Česká republika - známky v přepážkových listech s vynechanou
perforací mezi známkami. Koncem ledna 2017 se tiskový list 579
prodal na internetovém aukčním portálu za 30 tisíc korun.

1 944 Kč on-line
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Andora - Francouzská

199264
**

Francouzská Andora známky Yv 194+195 KL - Stříhané
+ SlepotiskVýplatní známky - Evropa - sestava nezoubkovaných známek v
tiskovém listu, katalogová cena Yvert 600€ za známky v tiskovém
listu. Na obou PL jena pravé a dolní straně slepotisk!!

2 100 Kč on-line

Francie

199255
(*)

Francie známky Mi 379 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199256
(*)

Francie známky Mi 380 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199257
(*)

Francie známky Mi 381 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199258
(*)

Francie známky Mi 382 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199259
(*)

Francie známky Mi 386 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199260
(*)

Francie známky Mi 482 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

780 Kč on-line

199254
(*)

Francie známky Mi 517 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199248
(*)

Francie známky Mi 519 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line
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199253
(*)

Francie známky Mi 527 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199250
(*)

Francie známky Mi 529 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199252
(*)

Francie známky Mi 563 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

780 Kč on-line

199251
(*)

Francie známky Mi 579 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

199249
(*)

Francie známky Mi 580 - Epreuve de luxe
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Luxusní vydání ve
formě aršíku.

650 Kč on-line

Deutsches Reich

199246
**

Deutsches Reich známky Mi 339 - 2 Páska - střihaná +
posun hodnotyVýplatní známky - Německo - jednotlivá známka

2 600 Kč on-line

Obsazená území 1939-45 + propaganda

199262
celistvo

st

Deutsche Lokalausgaben Schwarzungen - sestava
celistvostíDeutsche Lokalausgaben Schwarzungen - velmi zajímavá a
hodnotná sestava celistvostí s přetisky.

2 100 Kč on-line
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Bundes

199245
**

Německo známky Mi 1523 - Chybná barva - Hnědá
Výplatní známky - Německo - jednotlivá známka

6 500 Kč on-line

Španělsko

199247
*

Španělsko známky Mi 771 - KVP
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka. Známka má nepatrně
prodřený papír, vypadá jako výraznější průsvitka.

2 200 Kč on-line

Anglie

193093 Anglie partie známek
Evropa - partie známek na výmětovém listu.

160 Kč on-line

Francie

199278 Francie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199279 Francouzské úřady partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199280 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199281 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

50 Kč on-line
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199282 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199283 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199284 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199285 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

50 Kč on-line

199286 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

50 Kč on-line

199287 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199288 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

75 Kč on-line

199289 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

75 Kč on-line

199290 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

75 Kč on-line

199291 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

75 Kč on-line

199292 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line
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199293 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199294 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199295 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199296 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199297 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

199298 Francouzské kolonie partie známek
Francie - menší sestava známek na výmětovém listu

100 Kč on-line

Deutsches Reich

199270 Německo partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

300 Kč on-line

199271 Německo partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

300 Kč on-line

199277 Deutsches Reich partie známek
Německo - dekorativní sestava známek na albových listech.
Katalogová cena počítaná původním majitelem 600€

1 200 Kč on-line

199302 Německo partie známek
Německo - dekorativní sestava známek na albových listech.

400 Kč on-line
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Bundes

187138 Německo partie známek
Německo - dekorativní sestava známek na kartičce

288 Kč on-line

199272 Německo partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

500 Kč on-line

199273 Německo partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

500 Kč on-line

Berlín

190314 Německo partie známek - Berlín
Evropa - partie známek na kartičkách

2 240 Kč on-line

193090 Německo partie známek - Berlín
Evropa - partie známek na výmětovém listu.

2 800 Kč on-line

NDR

193091 Německo partie známek
Evropa - partie známek na výmětovém listu.

80 Kč on-line
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Ostatní

190310 Německo partie známek - Sársko
Evropa - partie známek na kartičkách

80 Kč on-line

193102 Německo partie známek + Album A4
Německo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku
A4, katalogová cena počítaná původním majitelem 5000€,
nekontrolováno.

7 200 Kč on-line

193103 Německo partie známek - Archy Polar-Fahrt - celkové
padělkyNěmecko - dekorativní sestava novotisků známek v kompletním
archu.

3 600 Kč on-line

193104 Německo partie známek - Archy Chicagofahrt - celkové
padělkyNěmecko - dekorativní sestava novotisků známek v kompletním
archu.

3 600 Kč on-line

193105 Německo partie známek - Archy Südamerika fahrt -
celkové padělkyNěmecko - dekorativní sestava novotisků známek v kompletním
archu.

2 400 Kč on-line

Polsko

193080 Polsko partie známek 1945-1963+ Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
4000€, neručíme za ni.

7 960 Kč on-line

193081 Polsko partie známek 1964-72+ Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. 

1 200 Kč on-line

193082 Polsko partie známek 1973-86+ Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. 

1 200 Kč on-line

193083 Polsko partie známek 1986-2001 + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. 

2 400 Kč on-line
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193084 Polsko partie známek 2001-2012 + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. 

3 200 Kč on-line

Rakousko

193115 Rakousko partie známek
Rakousko - partie známek na výmětovém listu.

240 Kč on-line

SSSR (Rusko)

199303 SSSR partie známek
Evropa - dekorativní sestava známek na albových listech.

400 Kč on-line

Ostatní

189329 Evropa partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku, katalogová cena počítaná původním majetelem 3000
MiM 

1 920 Kč on-line

193068 Evropa partie známek + Album
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

800 Kč on-line

193069 Evropa partie známek + Album
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

120 Kč on-line

199274 Evropa partie známek + Album A4/30
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

500 Kč on-line
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Anglie Celistvosti

182187
celistvo

st

Anglie celistvosti - London - Karlsbad
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Holandsko Celistvosti

182225
celistvo

st

Holandsko celistvosti - Amsterdam - Praha
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

164 Kč on-line

Itálie Celistvosti

182204
celistvo

st

Itálie celistvosti - Fiume - Jablonec
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Liechtenstein Celistvosti

182199
celistvo

st

Liechtenstein celistvosti - Vaduz - pRAG
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

189343
celistvo

st

Liechtenstein celistvosti Mi 114-15 - Zeppelin - KVP - Za
cenu známekEvropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

1 920 Kč on-line

16www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 13. 1. 2018

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182187
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182225
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182204
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182199
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189343


Maďarsko Celistvosti

189331
celistvo

st

Maďarsko celistvosti - Pozsony - Dingolfing -
KöztarsáságEvropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

512 Kč on-line

Monako Celistvosti

182209
celistvo

st

Monako celistvosti - Monte Carlo - Kemptthal
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Německo celistvosti

189335
celistvo

st

Deutsches Reich celistvosti - Reklama na klavíry Förster
Evropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

768 Kč on-line

189341
celistvo

st

Deutsches Reich celistvosti - Mi 423 - LZ 127 - 1.
Amerikafahrt - ZeppelinEvropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

960 Kč on-line

189342
celistvo

st

Deutsches Reich celistvosti - Mi 496 - Leverkusen -
VýstřižekEvropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

1 920 Kč on-line

Rakousko Celistvosti Polní pošta

189332
celistvo

st

Polní počta celistvosti - Luftschifferabteilung Flugparg 8
Evropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

960 Kč on-line

17www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 13. 1. 2018

http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189331
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182209
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189335
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189341
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189342
http://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=189332


Řecko Celistvosti

182202
celistvo

st

Řecko celistvosti - Kerkyra - Praha
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Španělsko Celistvosti

182203
celistvo

st

Španělsko celistvosti - Madrid - Bratislava
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Švýcarsko Celistvosti

182189
celistvo

st

Švýcarsko celistvosti - Aigle - Lausanne
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182198
celistvo

st

Švýcarsko celistvosti - Basel - Wien
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

Polní pošta celistvosti

193436 Polní pošta partie celistvostí
Polní pošta - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

320 Kč on-line

193437 Polní pošta partie celistvostí
Polní pošta - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

320 Kč on-line

193438 Polní pošta partie celistvostí
Polní pošta - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

320 Kč on-line
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193439 Polní pošta partie celistvostí
Polní pošta - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

320 Kč on-line

193440 Polní pošta partie celistvostí
Polní pošta - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

320 Kč on-line

Celý svět

193065 Celý svět partie známek + Album
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku.

520 Kč on-line

199263 Rhodesia sestava známek
Zámoří - Rhodesia - menší sestava známek 

150 Kč on-line

199265 Celý svět partie známek a celistvostí v krabici - 1
Celý svět - zajímavá sestava známek a celistvostí v krabici,
nafocena jen část!!

500 Kč on-line

199266 Celý svět partie známek a celistvostí v krabici - 2
Celý svět - zajímavá sestava známek a celistvostí v krabici,
nafocena jen část!!

500 Kč on-line

199267 Celý svět partie známek a celistvostí v krabici - 3
Celý svět - zajímavá sestava známek a celistvostí v krabici,
nafocena jen část!!

500 Kč on-line

199268 Celý svět partie známek a celistvostí v krabici - 4
Celý svět - zajímavá sestava známek a celistvostí v krabici,
nafocena jen část!!

500 Kč on-line

199269 Celý svět partie známek - Schwaneberger Album
Celý svět - zajímavá sestava známek a celistvostí v zásobníku,
nafocena pouze část!!

500 Kč on-line

199275 Zámoří partie známek + Album A4/30
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

500 Kč on-line
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199276 Zámoří partie známek + Album A4/30
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

500 Kč on-line

Zámoří celistvosti

182186
celistvo

st

Natal celistvosti - Durban - Durban
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182193
celistvo

st

Britisch Guiana celistvosti - Betervlawacting -
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182194
celistvo

st

Natal celistvosti - Natal - Howick
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182195
celistvo

st

Transvaal celistvosti - Pilgrimsrest - Zagreb
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182196
celistvo

st

Egypt celistvosti - Suez - Holice
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182197
celistvo

st

India celistvosti - Bombay - Prag
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182200
celistvo

st

Panama celistvosti - Centario de Chiriqui - Prostějov
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182205
celistvo

st

Cuba celistvosti - Santiago - Praha - KVP
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182211
celistvo

st

Malaya celistvosti - Tampin - Karlovy Vary
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line
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182213
celistvo

st

Malaya celistvosti - Selangor - Přerov
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182214
celistvo

st

Mexico celistvosti - Mexico - Chicago - KVP
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182215
celistvo

st

Australia celistvosti - Antarctic expedition 1947 -
MelbourneCelistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182216
celistvo

st

Mexico celistvosti - Mexico - Plzeň
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182217
celistvo

st

Ecuador celistvosti - Santiago - Ulm
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182218
celistvo

st

Senegal celistvosti - Dakar - Prague
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182219
celistvo

st

Chile celistvosti - Santiago - Leipzig
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182223
celistvo

st

Japonsko celistvosti - Jokohama - Paris
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line

182224
celistvo

st

Ross Dependency - Antarctic Expedition - Magga Dan
Celistvosti - Zámoří - dekorativní celistvost.

100 Kč on-line
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Ostatní Celistvosti

189333
celistvo

st

Sýrie celistvosti - Damas - Viene
Zámoří - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

480 Kč on-line

189334
celistvo

st

Chile celistvosti - Santiago - Praha - Reklamní obláka
Zámoří - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

160 Kč on-line

189336
celistvo

st

Kampuchea celistvosti Phnompenh - Paris
Zámoří - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

960 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

193097 ČSR I - Stachovo album
Československo - velmi specializované album na známky ČSR I,
nepoužité!!

800 Kč on-line
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