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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

205054 ČSR I partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

ČSR I - Sbírky a partie

207165 ČSR I partie celistvostí + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka celistvostí na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

3 277 Kč on-line

207166 ČSR I partie celistvostí + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka celistvostí na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

1 844 Kč on-line

212681 ČSR I partie známek
Československo - partie na pergamenových listech

52 Kč on-line

ČSSR - 1953-1992

204971 ČSSR partie známek v archu
Výplatní známky - Československo - sestava známek v archu.

42 Kč on-line

ČSSR - Celistvosti

200079
celistvo

st

ČSSR partie celistvostí
Československo - sestava korespondenčních lístků.

100 Kč on-line

200088
celistvo

st

ČSSR dopisnice CDV 92
Československo - sestava korespondenčních lístků.

17 Kč on-line
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200102
celistvo

st

ČSSR dopisnice CDV 120 - 30 Ks
Československo - sestava korespondenčních lístků.

1 312 Kč on-line

205032 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205033 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205034 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205035 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205036 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205037 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

205038 ČSSR partie celistvostí
Celistvosti - Československo - sestava dopisů, zajímavá razítka.

62 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

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

42 Kč on-line

196172 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4.

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

90 Kč on-line

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

90 Kč on-line

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

90 Kč on-line

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

90 Kč on-line

198641 ČSSR partie známek - 1970
Československo - sbírka známek na albových listech.

40 Kč on-line

199996 ČSSR partie známek + Album
Československo - partie známek na albových listech v pérových
deskách. 

525 Kč on-line

200007 ČSSR příležitostný tisk s podpisy š. filatelistického klubu
USAČeskoslovensko - zajímavá pamětní list s podpisy

54 Kč on-line

200077 ČSSR partie černotisků
Československo - dekorativní sestava příležitostných tisků.

266 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!!

231 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!!

2 202 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!!

1 024 Kč on-line
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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!!

1 741 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!!

1 792 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!!

1 536 Kč on-line

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!!

1 741 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!!

487 Kč on-line

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

410 Kč on-line

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

624 Kč on-line

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

492 Kč on-line

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

476 Kč on-line

200700 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku A4.

492 Kč on-line

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

476 Kč on-line
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203350 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204085 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204090 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204110 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204111 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204112 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204113 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204114 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204125 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A5 s přebalem.

5 Kč on-line

204543 ČSSR partie známek - Deskové vady
Výplatní známky - Československo - dekorativní sestava známek na
kartičce A6 s přebalem.

5 Kč on-line

208698 ČSSR partie známek + Album
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4.

615 Kč on-line

7www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 9. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=203350
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204085
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204090
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204110
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204111
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204112
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204113
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204114
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204125
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=204543
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=208698


208719 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku.

267 Kč on-line

208724 ČSSR partie známek
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

83 Kč on-line

208730 ČSSR partie známek - šikmý přetisk 4 blok bez lepu
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek,
jednotlivá známka je svěží.

349 Kč on-line

208731 ČSSR partie známek - A435 - šikmý ořez
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

205 Kč on-line

208732 ČSSR partie známek - A435 II typ
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

124 Kč on-line

208798 ČSSR archovina
Československo - známky v archu

32 Kč on-line

209622 ČSSR partie známek + Albové listy
Československo - dekorativní sestava známek na zasklených
albových listech.

144 Kč on-line

209623 ČSSR partie známek + Albové listy
Československo - dekorativní sestava známek na zasklených
albových listech.

62 Kč on-line

209625 ČSSR partie známek 1981 + Albové listy
Československo - dekorativní sestava známek na zasklených
albových listech.

42 Kč on-line

209629 ČSSR partie známek 1985 + Albové listy
Československo - dekorativní sestava známek na zasklených
albových listech.

124 Kč on-line

209637 ČSSR partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek v zachovalém
zásobníku.

144 Kč on-line
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210543 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - zajímavá sestava známek v zachovalém
zásobníku.

164 Kč on-line

210547 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - zajímavá sestava známek v zachovalém
zásobníku.

308 Kč on-line

210548 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - zajímavá sestava známek v zachovalém
zásobníku.

800 Kč on-line

210934 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4, katalogová cena počítaná původním majitelem cca
11000 Kč (Neručíme za ni)

1 844 Kč on-line

210939 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4, katalogová cena počítaná původním majitelem cca
4800 Kč (Neručíme za ni)

820 Kč on-line

211005 ČSSR partie známek + Album
Československo - menší sestava známe na albových listech.

83 Kč on-line

212248 ČSSR sbírka známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

1 536 Kč on-line

212251 ČSSR sbírka známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

359 Kč on-line

212252 ČSSR sbírka známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

359 Kč on-line

212253 ČSSR sbírka známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

410 Kč on-line

212256 ČSSR sbírka známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

768 Kč on-line

9www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 9. 2018

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=210543
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=210547
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=210548
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=210934
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=210939
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=211005
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=212248
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=212251
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=212252
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=212253
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=212256


213118 ČSSR partie známek
Československo - partie známek v pergamenových pytlících.

52 Kč on-line

213120 ČSSR partie známek
Československo - partie známek v pergamenových pytlících.

52 Kč on-line

213199 ČSSR partie známek
Československo - partie známek v pergamenových pytlících.

52 Kč on-line

213372 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

103 Kč on-line

213374 ČSSR partie známek - KVP
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

26 Kč on-line

213375 ČSSR partie známek - KVP
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

26 Kč on-line

213376 ČSSR partie známek - KVP
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

26 Kč on-line

213383 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

52 Kč on-line

213388 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

103 Kč on-line

213396 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

103 Kč on-line

213416 ČSSR partie známek
Výplatní známky - Československo - sestava známek v obálkách z
novinkové služby. 

103 Kč on-line
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213434 ČSSR partie známek + Album
Výplatní známky - Československo - sestava známek na albových
listech

333 Kč on-line

217106 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

256 Kč on-line

217107 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

96 Kč on-line

217301 ČSSR partie známek + Album
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

224 Kč on-line

217732 ČSSR partie známek
Československo - sestava známek na kartičce A6

256 Kč on-line

217733 ČSSR partie známek
Československo - sestava známek na kartičce A6

256 Kč on-line

219928 ČSSR partie známek + Album A4
ČSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

100 Kč on-line

219931 ČSSR partie známek + Album A5
ČSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

350 Kč on-line

219938 ČSSR známky A2747 I. Typ - Nezoubkovaný
Československo - Nezoubkovaný aršík - I. typ, kulaté razítko.

2 800 Kč on-line
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Sbírky a partie

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

263 Kč on-line

217094 Protektorát partie známek
Protektorát - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

160 Kč on-line

219932 Protektorát partie známek + Album A4
Protektorát - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

4 500 Kč on-line

Slovensko

209665 SR partie známek 1993 + Albové listy
Slovensko - dekorativní sestava známek na zasklených albových
listech.

34 Kč on-line

209666 SR partie známek 1993 + Albové listy
Slovensko - dekorativní sestava známek na zasklených albových
listech.

34 Kč on-line

Česká republika

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

410 Kč on-line

219935 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

350 Kč on-line

219936 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

350 Kč on-line
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219937 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

350 Kč on-line

Albánie

219934 Albánie partie známek + Album A4
Albánie - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4,
katalogová cena počítaná původním majitelem 1800 €

2 400 Kč on-line

Finsko

182335 Finsko partie aerogramů
Finsko - zbytková sestava celistvostí.

14 Kč on-line

Francie

217312 Francie partie známek + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

256 Kč on-line

Jugoslávie

217686 Jugoslávie partie známek
Evropa - sestava známek na kartičce A6

32 Kč on-line

217688 Jugoslávie partie známek
Evropa - sestava známek na kartičce A6

32 Kč on-line
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Lucembursko

217710 Lucembursko partie známek
Evropa - sestava známek na kartičce A6

32 Kč on-line

217711 Lucembursko partie známek
Evropa - sestava známek na kartičce A6

23 Kč on-line

Maďarsko

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

100 Kč on-line

212231 Maďarsko,NDR sbírka známek + Album A4
Maďarsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

512 Kč on-line

212232 Maďarsko sbírka známek + Album A4
Maďarsko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

5 120 Kč on-line

Bundes

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.

1 344 Kč on-line

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

190 Kč on-line

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

100 Kč on-line
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NDR

212239 NDR sbírka známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

5 120 Kč on-line

212240 NDR sbírka známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

512 Kč on-line

212242 NDR sbírka známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

205 Kč on-line

212243 NDR sbírka známek + Album A4
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

512 Kč on-line

Ostatní

217303 Německo partie známek + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

192 Kč on-line

Portugalsko

217713 Portugalsko partie známek
Evropa - sestava známek na kartičce A6

128 Kč on-line
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Rakousko

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

132 Kč on-line

207164 Rakousko partie celistvostí + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka celistvostí na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

2 663 Kč on-line

219933 Rakousko partie známek + Album A4
Rakousko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku
A4.

2 500 Kč on-line

SSSR (Rusko)

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

100 Kč on-line

217308 SSSR partie známek + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

192 Kč on-line

Vatikán

196162 Vatikán partie znáemk + Album
Evropa - velmi zajímavá sbírka na albových listech v pérových
deskách.

460 Kč on-line
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Ostatní

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

132 Kč on-line

217090 Gibraltar partie známek
Evropa - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

128 Kč on-line

217305 Evropa partie známek + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

288 Kč on-line

Vorphila Celistvosti

196230 Vorphila partie celistvostí - červené Lundenburg
Předznámkové dopisy - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

185 Kč on-line

Německo celistvosti

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

10 Kč on-line

Evropa partie celistvostí

196223 Evropa partie celistvostí
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

106 Kč on-line
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Polní pošta celistvosti

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

106 Kč on-line

Celý svět

212656 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - partie známek v zachovalém zásobníku.

308 Kč on-line

217086 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sbírka známek v zachovalém zásobníku A5

160 Kč on-line

217089 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sbírka známek v zachovalém zásobníku A5

32 Kč on-line

217100 Zámoří partie známek
Zámoří - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

32 Kč on-line

217101 Zámoří partie známek
Zámoří - dekorativní sestava známek na výmětovém listu.

32 Kč on-line

217302 Kuba partie známek + Album
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

192 Kč on-line

219927 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

300 Kč on-line

219929 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku  

300 Kč on-line
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Pohlednice a etikety

217109 Pohlednice - Fauna - Hmyz
Dekorativní sestava námětových pohlednic

96 Kč on-line

Místopis

200078 ČS Legie v Rusku - Malířské dokumenty - 99 Obrázků
ČS Legie v Rusku - Malířské dokumenty - kompletní soubor obrazů
tištěný v České grafické unii.

922 Kč on-line

Partie

207169 Partie pohlednic - Praha + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

3 277 Kč on-line

207170 Partie pohlednic - Praha + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

3 892 Kč on-line

207171 Partie pohlednic - Vojenské + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

3 072 Kč on-line

207172 Partie pohlednic - Místopis + Album Grande s kazetou
Velmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

1 844 Kč on-line

207173 Partie pohlednic - Náměty, Vojenské + Album Grande s
kazetouVelmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

3 892 Kč on-line

207174 Partie pohlednic - Náměty, Vojenské + Album Grande s
kazetouVelmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

4 096 Kč on-line
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207175 Partie pohlednic - Náměty, Vojenské + Album Grande s
kazetouVelmi zajímavá a hodnotná sbírka pohlednic na plastových listech v
deskách Grande. Vyšší pořizovací cena!! 

4 096 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

219930 Album na známky A4/14
Zachovalý zásobník na známky.  

100 Kč on-line

Celistvostí a Listiny

196224 Zámoří partie celistvostí
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

106 Kč on-line
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