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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.

2www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 4. 2018



ČSR I - Sbírky a partie

114701 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114702 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114703 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114704 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114705 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114706 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

114712 ČSR I partie známek
Československo - dekorativní partie známek na výmětovém listu

12 Kč on-line

186187 ČSR I partie známek - Pergamenové papíry
Československo - sestava více než 150 známek s pergamenovým
papírem.

487 Kč on-line

200835 ČSR I partie známek
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.

480 Kč on-line
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ČSSR - Celistvosti

198259 ČSSR partie celistvostí - CDV 108
Československo - dekorativní sestava celistvostí

416 Kč on-line

200840 ČSSR celistvosti - pozvánka na recepci G. Husáka
Československo - doporučený dopis, včetně pozvánky na recepci na
Pražském hradě 9.5.1977

400 Kč on-line

208958 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208959 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208960 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208961 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208962 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208963 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208964 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208965 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line
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208966 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208967 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208968 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208969 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208970 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208971 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208972 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208973 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208974 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208975 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208976 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line
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208977 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208978 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

208979 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

150 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

186205 ČSSR + ČR  partie skautských známek a celistvostí
Československo - dekorativní sestava známek a celistvostí.

5 113 Kč on-line

187894 ČSSR průvodky v krabici
Československo - partie skartu v krabici.

100 Kč on-line

188992 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie. Katalogová
cena počítaná původním majitelem, neručíme za ni.

820 Kč on-line

189002 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie. Katalogová
cena počítaná původním majitelem, neručíme za ni.

328 Kč on-line

189303 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie. Katalogová
cena počítaná původním majitelem, neručíme za ni.

1 024 Kč on-line

198212 ČSSR potravinové lístky
Československo - sestava potravinových lístků.

192 Kč on-line

198228 ČSSR partie celistvostí v krabici
Československo - Zbytková partie celistvostí v krabici

864 Kč on-line
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198416 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198417 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198418 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198420 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198422 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198423 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198424 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198425 ČSSR známky v archách - balíček 100ks
Československo - originál zabalený 100 kusový balíček známek v
kompletních archách s válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

198434 ČSSR partie známek
Československo - partie známek v obálkách.

128 Kč on-line

200647 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku

1 000 Kč on-line

200688 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

600 Kč on-line
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200689 ČSSR partie známek + Album A4 část KVP
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

400 Kč on-line

200690 ČSSR partie známek + Album A4 část KVP
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

280 Kč on-line

200691 ČSSR partie známek + Album A4 část KVP
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

800 Kč on-line

200692 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

680 Kč on-line

200693 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

760 Kč on-line

200694 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 000 Kč on-line

200695 ČSSR partie známek + Album A4 část KVP
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 520 Kč on-line

200696 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 200 Kč on-line

200697 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 560 Kč on-line

200698 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 160 Kč on-line

200699 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

960 Kč on-line
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200700 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 200 Kč on-line

200701 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 160 Kč on-line

200704 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek na výmětových
listech

1 600 Kč on-line

Sbírky a partie

200685 Protektorát partie známek + Album A4 - část KVP
Protektorát - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku
A4.

640 Kč on-line

Slovensko

188977 Slovensko, ČR partie známek + Album A4
Slovensko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem,
neručíme za ni.

717 Kč on-line

Česká republika

175903 ČR partie Korespondenčních lístků
Česká republika - obsáhlá sestava sestava korespondenčních lístků
v krabici. Katalogová cena počítaná původním majitelem 4600 Kč

1 536 Kč on-line

175904 ČR partie Korespondenčních lístků
Česká republika - obsáhlá sestava sestava korespondenčních lístků
v krabici. Katalogová cena počítaná původním majitelem 5285 Kč

1 792 Kč on-line

192737 ČR partie dopisnic + Album A4
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie CDV.

512 Kč on-line
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198426 ČR známky v archách - 5x
Československo - kompletní série známek v kompletních archách s
válečkovým razítkem.

192 Kč on-line

200703 ČR partie známek + Album A4
Česká republika - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

1 000 Kč on-line

200839 ČR partie známek
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.

1 480 Kč on-line

200868
**

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.

1 600 Kč on-line

134690
celistvo

st

ČR celistvosti CDV 3A - 2x
Česká republika - celistvosti - korespondenční lístek.

21 Kč on-line

134692
celistvo

st

ČR celistvosti CDV 3D
Česká republika - celistvosti - korespondenční lístek.

16 Kč on-line

Anglie

200668 Anglie partie známek + 4 Alba
Anglie - dekorativní sestava známek ve 4 zásobnících, obsahuje
řadu zajímavějších známek. Katalogová cena počítaná původním
majitelem cca 5 tisíc € (neručíme za ni)

9 600 Kč on-line

209011 Anglie  partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

2 500 Kč on-line

209012 Anglie  partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

2 500 Kč on-line

209013 Anglie  partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

1 000 Kč on-line
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209014 Anglie  partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

1 500 Kč on-line

Bulharsko

189007 Bulharsko partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem,
neručíme za ni.

1 107 Kč on-line

200676 Bulharsko partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

240 Kč on-line

Dánsko

192413 Dánsko partie celistvostí
Evropa - partie známek v balíčkách.

52 Kč on-line

Finsko

182335 Finsko partie aerogramů
Finsko - zbytková sestava celistvostí.

32 Kč on-line

Francie

189004 Francie partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4. Katalogová cena počítaná původním majitelem,
neručíme za ni.

83 Kč on-line

190371 Francie partie známek
Francie - dekorativní sestava známek na kartičce

144 Kč on-line
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200806 Francie partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4

1 200 Kč on-line

200807 Francie partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4

1 600 Kč on-line

Liechtenstein

192432 Liechtenstein partie známek + Album A4/30
Liehctenstein - velmi hodnotná partie známek v zásobníku A4/30,
katalogová cena počítaná původním majitelem je 2900€

4 864 Kč on-line

Maďarsko

200680 Maďarsko partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

320 Kč on-line

200683 Maďarsko partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

240 Kč on-line

Deutsches Reich

192740 Německo partie známek
Německo - partie známek na kartičce.

154 Kč on-line

12www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 4. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=200806
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=200807
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192432
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=200680
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=200683
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=192740


Bundes

189295 Bundes, Berlín partie známek + Pérové desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

3 072 Kč on-line

189296 Bundes partie známek + Pérové desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

3 277 Kč on-line

192398 Německo partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

461 Kč on-line

192399 Německo partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

461 Kč on-line

192401 Německo partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

999 Kč on-line

192404 Německo partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

768 Kč on-line

200639 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

240 Kč on-line

NDR

189298 NDR partie známek + Pérové desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

738 Kč on-line

192409 NDR partie známek + Album
Německo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech.

768 Kč on-line
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200638 Německo partie známek
Německo - dekorativní sestava známek na albových listech

400 Kč on-line

Ostatní

200673 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

200 Kč on-line

200674 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

120 Kč on-line

200677 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

240 Kč on-line

200851 Německo partie známek - Propaganda Kolonial
Ausstellung 1939Německo - dekorativní sestava pamětních razítek.

400 Kč on-line

200852 Německo partie známek - Propaganda Reichsparteitag
1934Německo - dekorativní sestava pamětních razítek.

960 Kč on-line

200853 Německo partie známek - Propaganda Reichsparteitag
1935+37Německo - dekorativní sestava pamětních razítek.

800 Kč on-line

200855 Německo partie známek - Propaganda - ČSR I 1943 -
zálepky z USANěmecko - dekorativní zálepky vydané v USA

240 Kč on-line
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Polsko

200681 Polsko partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

320 Kč on-line

200801 Polsko partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4

800 Kč on-line

200802 Polsko partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4

800 Kč on-line

Rakousko

198208 Rakousko partie celistvostí a listin
Evropa - Velmi dekorativní sestava celistvostí a listin

320 Kč on-line

209009 Rakousko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

400 Kč on-line

209010 Rakousko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

3 500 Kč on-line

209015 Rakousko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

2 000 Kč on-line

209016 Rakousko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

5 000 Kč on-line
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Rumunsko

200675 Rumunsko partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

240 Kč on-line

200805 Rumunsko partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4

800 Kč on-line

SSSR (Rusko)

192403 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4

615 Kč on-line

200679 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

240 Kč on-line

200823 SSSR partie známek 1980-86 + Album A4
Evropa - dekorativní partie známek v zásobníku.

240 Kč on-line

200826 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní partie známek 

1 440 Kč on-line

Ostatní

189293 Isle of Mann partie známek + Pérové desky
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

1 148 Kč on-line

189294 Guersney partie známek + Pérové desky
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

2 417 Kč on-line
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189302 Jersey partie známek + Pérové desky
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech. Katalogová cena počítaná původním majitelem, neručíme za
ni.

1 148 Kč on-line

200682 Evropa partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

320 Kč on-line

200819 Evropa partie známek + Album
Evropa - dekorativní partie známek v zásobníku.

80 Kč on-line

200842 Ukrajina partie známek - Archovina
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.

2 000 Kč on-line

Německo celistvosti

108106 Německo partie celistvostí
Evropa - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

6 Kč on-line

175558
celistvo

st

Deutsches Reich sestava celistvostí
Deutsches Reich - dekorativní sestava korespondenčních lístků.

21 Kč on-line

Polsko Celistvosti

175596
celistvo

st

Polsko sestava celistvostí
Polsko - dekorativní sestava celistvostí. 

29 Kč on-line
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Rakousko Celistvosti

134676
celistvo

st

Rakousko celistvosti - Průvodka - Smíšenka Jugoslávie -
6.2.1919 Bleiburg - Zábor KorutanPolsko - velmi dekorativní celistvost.

64 Kč on-line

Polní pošta celistvosti

198209 Německo celistvosti - Feldpost - Sestava
Německo - dekorativní sestava celistvostí polní pošty.

256 Kč on-line

198216 Německo celistvosti - Feldpost - Sestava
Německo - dekorativní sestava celistvostí polní pošty.

256 Kč on-line

198217 Německo celistvosti - Feldpost - Sestava
Německo - dekorativní sestava celistvostí polní pošty.

256 Kč on-line

Celý svět

188985 USA partie známek + Album
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku. Katalogová cena počítaná původním majitelem,
neručíme za ni.

2 868 Kč on-line

192408 OSN partie známek + Album
OSN - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových listech.

768 Kč on-line

200643 USA partie známek + Album A4
USA - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

1 200 Kč on-line

200817 Thajsko partie známek + Album A4
Celý svět - dekorativní partie známek v zásobníku.

3 200 Kč on-line
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200843 Kosmos partie známek
Náměty - dekorativní sbírka známek, na albových listech, vyšší
katalogová cena

800 Kč on-line

200850 Čína partie známek
Zámoří - dekorativní partie známek, Blok 87 zoubkovaný a stříhaný.  

240 Kč on-line

208980 Japonsko partii známek + Album A5
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

150 Kč on-line

208981 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208982 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208983 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208984 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208985 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208986 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208987 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208988 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line
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208989 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208990 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208991 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208992 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208993 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208994 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208995 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208996 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208997 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208998 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

208999 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line
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209000 Partie známek na kartičkách - Výprodej
Výprodej - zajímavá sestava známek na kartičkách.

150 Kč on-line

209001 Partie známek + Album A5
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

100 Kč on-line

209002 Partie známek + Album A5
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

100 Kč on-line

209003 Partie známek + Album A5
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

100 Kč on-line

209004 Partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

200 Kč on-line

209005 Partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

200 Kč on-line

209006 Partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá sestava známek v zásobníku.

200 Kč on-line

209007 Zbytková partie známek a celistvostí v igelitové tašce
Celý svět - zajímavá sestava známek v igelitové tašce.

500 Kč on-line

209008 Zbytková partie známek a celistvostí v igelitové tašce
Celý svět - zajímavá sestava známek v igelitové tašce.

750 Kč on-line
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Pohlednice a etikety

187893 Pivní tácky - igelitová taška
Partie pivních tácků v igelitové tašce.

164 Kč on-line

Partie

182829 Partie pohlednic
Pohledy - menší sestava pohlednic.

44 Kč on-line

182837 Partie letáků, stvrzenek
Dekorativní sestava letáků, listin

44 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

198241 Pákové desky Leuchtturm - Francie
Nové nepoužité pákové desky Leuchtturm s nápisem France.

416 Kč on-line

Celistvostí a Listiny

200849 Esperanto celistvosti - Migrační karta
Celistvosti - velmi dekorativní migrační karta - Japonsko, ČSR,
Norsko, Finsko, Holandsko, Anglie

280 Kč on-line

22www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 4. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=187893
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182829
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=182837
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=198241
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=200849


Bankovky celý svět

192739 Německo partie bankovek
Bankovky - velmi zajímavá a hodnotná partie bankovek, katalogová
cena počítaná původním majitelem 314 USD

768 Kč on-line
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