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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 - Celistvosti

174513 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

288 Kč on-line

174514 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

349 Kč on-line

174515 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

328 Kč on-line

174516 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

328 Kč on-line

174517 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

492 Kč on-line

174523 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

42 Kč on-line

174524 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

83 Kč on-line

174526 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

164 Kč on-line

174527 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

104 Kč on-line

174528 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

124 Kč on-line
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174529 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

124 Kč on-line

174530 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

513 Kč on-line

174537 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

124 Kč on-line

174538 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

144 Kč on-line

174546 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

144 Kč on-line

174548 ČSR I sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

83 Kč on-line

ČSR I - Sbírky a partie

185269 ČSR I - T.G. Masaryk "Champion Liberty" US Postage
Stamps 1960Československo - dekorativní dárková sada známek USA s
T.G.Masarykem

394 Kč on-line

186375 ČSR I sestava známek
Československo - menší sestava známek

103 Kč on-line

186378 ČSR I sestava známek - Osvobozenka
Československo - menší sestava známek

164 Kč on-line

186380 ČSR I sestava známek - Osvobozenka
Československo - menší sestava známek

164 Kč on-line
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186381 ČSR I sestava známek - Osvobozenka
Československo - menší sestava známek

164 Kč on-line

186382 ČSR I sestava známek - Novinové
Československo - menší sestava známek

42 Kč on-line

191628 ČSR I partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku  

96 Kč on-line

191686 ČSR I partie známek - 30. léta
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech, většina známek v dobré kvalitě, vše podrobně
popsáno na albových listech.

960 Kč on-line

191708 ČSR I partie známek - Husita
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech, většina známek v dobré kvalitě, vše podrobně
popsáno na albových listech.

320 Kč on-line

ČSSR - 1945 - 1953

157435
**

ČSSR známky A 691-692 - Slepotisk červ. nápisu - Lom
Výplatní známky - Československo - jednotlivá známka.

1 511 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

184103 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

492 Kč on-line

184104 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

444 Kč on-line

184127 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní partie známek v zachovalém
zásobníku.

476 Kč on-line
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184729 ČSSR partie známek na výmětovém listu A4
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek na
výmětovém listu A4, katalogová cena počítaná původním majitelem
je cca 1000 Kč

180 Kč on-line

184735 ČSSR partie známek na výmětovém listu A4
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek na
výmětovém listu A4, katalogová cena počítaná původním majitelem
je cca 1000 Kč

180 Kč on-line

184737 ČSSR partie známek na výmětovém listu A4
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek na
výmětovém listu A4, katalogová cena počítaná původním majitelem
je cca 1000 Kč

180 Kč on-line

184741 ČSSR partie známek na výmětovém listu A4
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek na
výmětovém listu A4, katalogová cena počítaná původním majitelem
je cca 1000 Kč

180 Kč on-line

188081 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

768 Kč on-line

188082 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

1 204 Kč on-line

188083 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

1 024 Kč on-line

188084 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

692 Kč on-line

188085 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

487 Kč on-line

188086 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

333 Kč on-line

188087 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

410 Kč on-line
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188088 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

436 Kč on-line

188089 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek. Katalogová cena
počítaná původním majitelem a neručíme za ni.

1 024 Kč on-line

191590 ČSSR partie známek + Album A5
Československo - partie známek v zásobníku A5

64 Kč on-line

191600 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4

256 Kč on-line

191603 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4

192 Kč on-line

200619 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
600 Kč, neručíme za ni!!

450 Kč on-line

200620 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
8600 Kč, neručíme za ni!!

4 300 Kč on-line

200621 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
4080 Kč, neručíme za ni!!

2 000 Kč on-line

200622 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
6800 Kč, neručíme za ni!!

3 400 Kč on-line

200623 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
7000 Kč, neručíme za ni!!

3 500 Kč on-line

200624 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
6000 Kč, neručíme za ni!!

3 000 Kč on-line
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200625 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
6700 Kč, neručíme za ni!!

3 400 Kč on-line

200626 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem cca
5100 Kč, neručíme za ni!!

2 500 Kč on-line

200627 ČSSR partie známek
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, v
rozřezaném zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním
majitelem cca 1850  Kč, neručíme za ni!!

950 Kč on-line

Sbírky a partie

191649 Protektorát partie celistvostí CDV 1-3
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

160 Kč on-line

191652 Protektorát partie celistvostí CDV 7-11
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

256 Kč on-line

191654 Protektorát partie celistvostí CDV 15-20
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

256 Kč on-line

191657 Protektorát celistvosti CZL 1
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

256 Kč on-line

191658 Protektorát partie celistvostí CLZ 4
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

64 Kč on-line

191659 Protektorát partie celistvostí CPL
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

160 Kč on-line

191660 Protektorát partie celistvostí CAZ 1
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních
lístků.

256 Kč on-line
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Slovensko

197316 Slovensko partie známek + Album Schaubek
Slovensko - zajímavá a hodnotná partie známek na albových listech
Schaubek

1 560 Kč on-line

Česká republika

157430 ČR sestava dopisnic- Falzum
Česká republika - menší sestava dopisnic, obsahuje i padělky.

42 Kč on-line

184073 ČR partie černotisků
Česká republika - zbytková sestava známek 

312 Kč on-line

157412 ČR příležitostné tisky PT B 14
Česká republika - příležitostný tisk, katalogová cena z katalogu
Merkur.

72 Kč on-line

157424 ČR příležitostné tisky PT B15
Česká republika - příležitostný tisk, katalogová cena z katalogu
Merkur.

52 Kč on-line

157413 ČR příležitostné tisky PT B 21
Česká republika - příležitostný tisk, katalogová cena z katalogu
Merkur.

62 Kč on-line

157415 ČR příležitostné tisky PT G 4
Česká republika - příležitostný tisk, katalogová cena z katalogu
Merkur.

52 Kč on-line

157421 ČR příležitostné tisky PT G 9a
Česká republika - příležitostný tisk, katalogová cena z katalogu
Merkur.

62 Kč on-line
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Anglie

188382 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

2 560 Kč on-line

188383 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

615 Kč on-line

188385 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

1 972 Kč on-line

188386 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

2 304 Kč on-line

188388 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

845 Kč on-line

188389 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

845 Kč on-line

188390 Anglie partie známek
Anglie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

333 Kč on-line

Francie

161717 Francie partie známek + Album A4
Francie partie známek v zachovalém zásobníku A4, katalogová cena
počítaná původním majitelem 4700Euro - neručíme za součet.

7 680 Kč on-line
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Itálie

191615 Itálie partie celistvostí
Itálie - dekorativní sestava průvodek

288 Kč on-line

Maďarsko

184148 Maďarsko partie celistvostí
Evropa - dekorativní partie známek celistvostí v krabici.

132 Kč on-line

184149 Maďarsko partie celistvostí
Evropa - dekorativní partie známek celistvostí v krabici.

132 Kč on-line

184150 Maďarsko partie celistvostí
Evropa - dekorativní partie známek celistvostí v krabici.

132 Kč on-line

Deutsches Reich

184898 Deutsches Reich partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sbírka známek, obsahuje řadu
zajímavějších známek, část různá kvalita. Katalogová cena počítaná
původním majitelem, neručíme za ni.

185 Kč on-line

184899 Deutsches Reich partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sbírka známek, obsahuje řadu
zajímavějších známek, část různá kvalita. Katalogová cena počítaná
původním majitelem, neručíme za ni.

554 Kč on-line

184900 Deutsches Reich partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sbírka známek, obsahuje řadu
zajímavějších známek, část různá kvalita. Katalogová cena počítaná
původním majitelem, neručíme za ni.

314 Kč on-line

191596 Německo partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zásobníku A4

608 Kč on-line
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191645 Deutsches Reich partie známek
Německo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. většina známek je velmi detailně popsána, včetně kvality
přímo na albových listech. Velmi vysoký katalog!!!!

15 968 Kč on-line

Ostatní

182263 Německo partie známek
Německo - zbytková partie známek na kartičce.

119 Kč on-line

184894 Staroněmecké státy partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sbírka známek, obsahuje řadu
zajímavějších známek, část různá kvalita. Katalogová cena počítaná
původním majitelem, neručíme za ni.

333 Kč on-line

SSSR (Rusko)

184085 SSSR partie známek
Sovětský svaz - zbytková sestava známek.

34 Kč on-line

Ostatní

191627 Evropa partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

320 Kč on-line

197602 Evropa partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zásobníku A4.

2 000 Kč on-line
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Polní pošta celistvosti

157240 Vojenské mapy
Dekorativní staré vojenské mapy, různá kvalita.

21 Kč on-line

157241 Vojenské mapy
Dekorativní staré vojenské mapy, různá kvalita.

21 Kč on-line

157243 Vojenské noviny z roku 1912
Dekorativní staré vojenské noviny Le Petit Journal

21 Kč on-line

197046 Dřevěná krabička - Moskva
Dekorativní dřevěná krabička

400 Kč on-line

197049 Vojenské listiny
Dekorativní sestava starých vojenských věcí.

280 Kč on-line

197054 Dopis - Prinz Nikolaus Esterhazy
Dekorativní psaní princi Esterhazymu.

400 Kč on-line

197055 Vojenská propustka a Námětové zálepky
Dekorativní sestava starých vojenských věcí.

400 Kč on-line

Celý svět

157856 Náměty partie známek
Náměty - dekorativní sestava známek na kartičkách.

147 Kč on-line

182409 Nepál partie známek
Nepál - sestava známek na kartičce A5.

40 Kč on-line
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184135 OSN partie známek + Album A4
Zámoří - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku.

640 Kč on-line

184764 Umění  partie známek
Umění - partie známek výmětovém listu A4.

34 Kč on-line

188380 Zámoří partie známek - Anglické kolonie
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, část známek
KVP.

1 536 Kč on-line

188427 Olympijské hry 1992 + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

576 Kč on-line

188430 200 let Brandenburské brány sbírka známek + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

519 Kč on-line

188431 200 let Brandenburské brány sbírka známek + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

1 124 Kč on-line

188433 Fotbal 1978 sbírka známek + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

864 Kč on-line

188434 Fotbal 1990 sbírka známek + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

548 Kč on-line

188435 Fotbal 1974 sbírka celistvostí + Album
Námětová sbírka na zasklených albových listech.

1 066 Kč on-line

191585 Afrika partie známek + Album A4
Celý svět - partie známek v zásobníku A4.

960 Kč on-line

191587 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - partie známek v zásobníku A5

32 Kč on-line
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191588 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - partie známek v zásobníku A5

128 Kč on-line

191589 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - partie známek v zásobníku A5

128 Kč on-line

191595 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - partie známek v zásobníku A4

320 Kč on-line

191629 Zámoří partie známek + Album A4
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

128 Kč on-line

197056 Čína - dárková kazeta s odznaky k OH 2008
Velmi dekorativní dárková kazeta k Olympijským hrám 2008

240 Kč on-line

197312 Halleyś Komet - námetová sbírka + Album Lindner
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek v zásobníku Lindner.

800 Kč on-line

197313 Celý svět - námetová sbírka + Album Borek
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek v zásobníku Borek.

800 Kč on-line

197314 Dürer - námetová sbírka + Album Lindner
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek v zásobníku Liondner

1 200 Kč on-line

197315 Dürer - námetová sbírka + Album Lindner
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek v zásobníku Liondner

1 200 Kč on-line
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Pohlednice a etikety

176085 Etikety od vína a alkoholu Jllert - kompletní vzorník
Velmi dekorativní a zachovalý vzorník etiket firmy Jllert, pár etiket
vystřiženo.

505 Kč on-line

176086 Etikety od vína a alkoholu Jllert - kompletní vzorník
Velmi dekorativní a zachovalý vzorník etiket firmy Jllert, pár etiket
vystřiženo.

505 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

156319 Slovensko albové listy
Slovensko - partie nových albových listů.

23 Kč on-line

161715 Katalog na známky Ceres 1993
Zachovalý katalog na známky.

42 Kč on-line

188376 Historické pohlednice Břeclavského regionu
Specializovaná příručka na známky.

333 Kč on-line

188417 Kroužkové desky
Zachovalé kroužkové desky

29 Kč on-line

188418 Kroužkové desky
Zachovalé kroužkové desky

29 Kč on-line

188420 Kroužkové desky
Zachovalé kroužkové desky

29 Kč on-line

188423 Kroužkové desky Lindner
Zachovalé kroužkové desky

58 Kč on-line
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188425 Kroužkové desky
Zachovalé kroužkové desky

29 Kč on-line

188426 Kroužkové desky
Zachovalé kroužkové desky

29 Kč on-line

191407 Pérové desky KABE
Použité pérové desky KABE, na hřbetu emblém OH 1972

64 Kč on-line

191409 Pérové desky KABE
Použité pérové desky KABE, na hřbetu emblém OH 1972

64 Kč on-line

191430 Album na FDC Leuchtturm CLFDC 6 - Poškozené
Zachovalý zásobník Leuchtturm.

224 Kč on-line

191431 Zásobník Leuchtturm Maximum - Poškozené
Zachovalý zásobník Leuchtturm.

160 Kč on-line

191434 Zásobník Leuchtturm Optima
Zachovalý zásobník Leuchtturm.

160 Kč on-line

197048 Volební knížky
Volební knížky s fotografií, tužkou a bločkem

120 Kč on-line

197050 Sestava letáků a listin
Dekorativní sestava starých vojenských věcí.

280 Kč on-line

197598 Katalog mince Československa 1918-2006
Zachovalý katalog na mince

80 Kč on-line

197599 Katalog mince Československa 1918-2007
Zachovalý katalog na mince

80 Kč on-line
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197600 Katalog mince Československa 1918-2009
Zachovalý katalog na mince

80 Kč on-line

Celistvostí a Listiny

157256 Partie kolkových listin
Dekorativní sestava starých kolkových listin.

23 Kč on-line

188765
celistvo

st

Polní pošta - dekorativní sestava celistvostí
Dekorativní sestava celistvostí polní pošty, zajímavá razítka.

1 280 Kč on-line
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