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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

214427 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214428 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214429 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214430 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214431 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214432 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214433 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214434 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line

214435 ČSR I - nákladní list
Československo - Nákladní list

54 Kč on-line
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ČSR I - Sbírky a partie

199055 ČSR I partie celistvostí - Polní pošta
Československo - partie celistvostí a pamětních razítek.  

82 Kč on-line

ČSSR - 1953-1992

223159 ČSSR Výsadní tisk 1973
Československo - výsadní tisk, ohnutý roh

461 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

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

4 Kč on-line

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

4 Kč on-line

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

4 Kč on-line

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

4 Kč on-line

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

4 Kč on-line

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

4 Kč on-line
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209437 ČSSR partie známek
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

80 Kč on-line

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

23 Kč on-line

218530 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek  

1 229 Kč on-line

222427 ČSSR partie známek + Album
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek,
nafocená část 

256 Kč on-line

228451 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku

1 200 Kč on-line

228452 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku

760 Kč on-line

228453 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku

400 Kč on-line

Sbírky a partie

226656 Protektorát partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

64 Kč on-line

232887 Protektorát Revoluční známky - ŽAMBERK
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232888 Protektorát Revoluční známky - Humpolec
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line
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232889 Protektorát Revoluční známky - Svitavy
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

Česká republika

219935 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

180 Kč on-line

219936 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

180 Kč on-line

219937 ČR pamětní list Mauritius
Česká republika - pamětní list Mauritius

180 Kč on-line

223165 ČR pamětní listy
Česká republika - sestava pamětních listů

308 Kč on-line

223170 ČR partie PT 6b,11b,13b,14b,16b,18b,20b
Česká republika - sestava pamětních listů.

512 Kč on-line

223172 ČR partie PT 6b,11b,13b,14b,16b,18b,20b
Česká republika - sestava pamětních listů.

512 Kč on-line

SSSR (Rusko)

212035 SSSR známky Mi 5589 KL - 34x
Výplatní známky - Sovětský svaz - sestava známek

768 Kč on-line

212036 SSSR známky Mi 5490-94 KL - 8x
Výplatní známky - Sovětský svaz - sestava známek

334 Kč on-line
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223250 SSSR známky Mi 55 - kompletní 25 Blok - mírně
povoleno v perforaciVýplatní známky - Rusko - 3,5 Rublu černošedá, známky v
kompletním 25 kusovém tiskovém litu. Na okrajích 3 zbytky od
nálepek.VCena samostatných známek 1500€. Katalog Zverev Nr 59,
katalogová cena 125USD x 25 ks celkem 3125 Dolarů.

7 680 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 €

1 229 Kč on-line

224930 Albánie známky Mi Blok 97 + FDC
Albánie - dekorativní sestava známek

205 Kč on-line

224931 Albánie známky Mi 2352-53 - Archy
Albánie - dekorativní sestava známek

461 Kč on-line

225453 Albánie známky Mi 2493-94II 100 ks PL
Albánie - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek.

512 Kč on-line

225454 Albánie známky Mi 2425-26 100 ks PL
Albánie - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek.

512 Kč on-line

226655 Albánie partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

64 Kč on-line

Anglie

226804 Guersney partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 477 € - 387
Liber, neručíme za ni.

1 888 Kč on-line

226805 Alderney partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 187 € - 89
Liber, neručíme za ni.

736 Kč on-line
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226809 Anglie partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 1270 € - 830
Liber, neručíme za ni.

5 664 Kč on-line

226810 Anglie partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 211 € -
185Liber, neručíme za ni.

960 Kč on-line

226811 Anglie partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 220 € - 264
Liber, neručíme za ni.

960 Kč on-line

226812 Anglie partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 414 € - 452
Liber, neručíme za ni.

1 920 Kč on-line

226813 Anglie partie známek + Desky Schaubek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech, katalogová cena počítaná původním majitelem 195 € - 327
Liber, neručíme za ni.

1 280 Kč on-line

Francie

208716 Francie partie zálepek, vinět + Album A5
Francie - velmi zajímavá a dekorativní sestava zálepek a vinět.

1 024 Kč on-line

Holandsko

224917 Holandsko celistvosti Mi 565-69 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

308 Kč on-line

224918 Holandsko celistvosti Mi 593-96,767-71,755-59 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

128 Kč on-line

224919 Holandsko celistvosti Mi 546-50 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

256 Kč on-line
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224920 Holandsko celistvosti Mi 544-45 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

205 Kč on-line

224921 Holandsko celistvosti Mi 521-24 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

256 Kč on-line

224922 Holandsko celistvosti Mi 516-20 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

256 Kč on-line

224923 Holandsko celistvosti Mi 511-15 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

205 Kč on-line

224924 Holandsko celistvosti Mi 509-10 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

180 Kč on-line

224925 Holandsko celistvosti Mi 507-8 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

205 Kč on-line

224926 Holandsko celistvosti Mi 544-45 - FDC
Holandsko - dekorativní celistvost

180 Kč on-line

224927 Holandsko celistvosti - Partie cca 80 ks
Holandsko - dekorativní sestava celistvostí

154 Kč on-line

224928 Holandsko celistvosti - Partie cca 30 ks
Holandsko - dekorativní sestava celistvostí

103 Kč on-line

226685 Holandsko partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

128 Kč on-line
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Itálie

223153 Itálie partie celistvostí
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná sestava celistvostí

256 Kč on-line

226598 Itálie partie známek + Album A4
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku A4.

256 Kč on-line

232902 Itálie partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

Maďarsko

226578 Maďarsko partie známek + Album A4
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku A4.

320 Kč on-line

226681 Maďarsko partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

32 Kč on-line

Deutsches Reich

204357 Německo partie známek - posun tisku
Německo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.

493 Kč on-line
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Bundes

226666 Bundes celistvost Blok Beethoven
Celistvosti - Německo - dekorativní celistvost  

231 Kč on-line

Berlín

223177 Německo partie známek
Berlín - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce.

410 Kč on-line

223178 Německo partie známek
Berlín - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce.

205 Kč on-line

223179 Německo partie známek
Berlín - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce.

896 Kč on-line

226815 Německo partie známek
Evropa - zbytková partie známek.

192 Kč on-line

226816 Německo partie známek
Evropa - zbytková partie známek.

80 Kč on-line

NDR

207923 NDR sbírka známek 1968-78 + Desky Abria
Německo - velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek na albových
listech.

830 Kč on-line

207924 NDR sbírka známek 1979-83 + Desky Abria
Německo - velmi zajímavá a hodnotná sbírka známek na albových
listech.

624 Kč on-line
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221831 NDR partie známek + Album
Německo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

384 Kč on-line

Ostatní

192428 Německo partie nálepních listů v krabici
Velmi dekorativní a hodnotná sestava nálepních listů Bundes 1975 -
1995 a Berlín 180-1990ve větší krabici od bot.

1 024 Kč on-line

209134 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná partie známek na listech,
katalogová cena na lístečcích je psaná původním majitelem,
neručíme za ni.

105 Kč on-line

209140 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná partie známek na listech,
katalogová cena na lístečcích je psaná původním majitelem,
neručíme za ni.

556 Kč on-line

209163 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná partie známek na listech,
katalogová cena na lístečcích je psaná původním majitelem,
neručíme za ni.

166 Kč on-line

209199 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná partie známek na listech,
katalogová cena na lístečcích je psaná původním majitelem,
neručíme za ni.

309 Kč on-line

226651 Německo partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku A4.

64 Kč on-line

228462 Německo partie známek
Německo - menší sestava známek na kartičce A6

120 Kč on-line

232893 Německo partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232894 Německo partie známek - Perfiny
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line
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232895 Německo partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232896 Německo partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232897 Německo partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

Polsko

232890 Polsko - Lokální vydání Brzeziny a Plonsk
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232901 Polsko partie známek - Lewandowski
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

Rakousko

206244 Rakousko partie známek na kartičce - Rohové
Rakousko - dekorativní sestava známek na kartičce

819 Kč on-line

223166 Rakousko - pamětní tisk k WIPA 1981
Rakousko - velmi dekorativní pamětní tisk

256 Kč on-line

223167 Rakousko sestava známek - Levanta
Rakousko - velmi dekorativní sestava známek.

154 Kč on-line

232892 Rakousko partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line
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Rumunsko

226662 Rumunsko partie známek + Album A5/12
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

96 Kč on-line

226679 Rumunsko partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

128 Kč on-line

232891 Rumunsko partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

SSSR (Rusko)

192982 SSSR sestava známek
Sovětský svaz - zbytková sestava známek.

36 Kč on-line

192996 SSSR sestava známek
Sovětský svaz - zbytková sestava známek.

29 Kč on-line

193000 SSSR sestava známek
Sovětský svaz - zbytková sestava známek.

36 Kč on-line

193015 SSSR sestava známek
Sovětský svaz - zbytková sestava známek.

85 Kč on-line

212229 SSSR sbírka známek - 4 Bloky + Album A4
Sovětský svaz - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4, většina známek bez nálepek.

1 791 Kč on-line

216865 SSSR partie známek + Album A4
Sovětský svaz - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zachovalém zásobníku A4

2 047 Kč on-line
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218473 SSSR partie známek + Album A4
SSSR - zajímavá sestava známek v zásobníku A4.  

1 598 Kč on-line

222194 SSSR partie známek + Album A4
SSSR - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku A4,
katalogová cena počítaná původním majitelem 1500 €

1 024 Kč on-line

223154 SSSR partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek. Katalogová
cena počítaná původním majitelem.

1 792 Kč on-line

223966 SSSR sestava známek - Výrobní vady
Sovětský svaz - dekorativní sestava známek s výrobními či
deskovými vadami na kartičce

154 Kč on-line

223967 SSSR sestava známek - Meziarší
Sovětský svaz - dekorativní sestava známek s výrobními či
deskovými vadami na kartičce

154 Kč on-line

223971 SSSR sestava známek - Zkusmý tisk
Sovětský svaz - dekorativní sestava známek s výrobními či
deskovými vadami na kartičce

103 Kč on-line

225450 Rusko sestava známek - Mi 415-17 s přítiskem
Sovětský svaz - dekorativní sestava známek 

128 Kč on-line

225451 Rusko sestava známek
Sovětský svaz - dekorativní sestava známek 

384 Kč on-line

226095 SSSR známky Mi 5259-63 Arch
SSSR - kompletní série známek v archu.

256 Kč on-line

226096 SSSR známky Mi 5452-56 Arch
SSSR - kompletní série známek v archu.

410 Kč on-line

226097 SSSR známky Mi 5229-33 Arch
SSSR - kompletní série známek v archu.

256 Kč on-line
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226101 SSSR známky Mi 2852-57 Arch
SSSR - kompletní série známek v archu.

154 Kč on-line

226667 SSSR partie známek
Evropa - dekorativní sestava známek

103 Kč on-line

226791 SSSR partie známek v archu 1991 + Album
SSSR - velmi zajímavá sestava známek v albu na archy.

1 229 Kč on-line

226795 SSSR partie známek 2006 - Dárková sada Blok 90
Evropa - dekorativní sestava známek

320 Kč on-line

226797 SSSR partie známek 1998 - Mi 651-54 Bl 20
Evropa - dekorativní sestava známek

103 Kč on-line

226798 SSSR partie známek 2001 - Mi 933-41
Evropa - dekorativní sestava známek

96 Kč on-line

226800 SSSR partie známek 2000 - Mi 606-9 + Bl 32,33
Evropa - dekorativní sestava známek

160 Kč on-line

226801 SSSR partie známek 2000 - Mi 788-92 + Bl 30
Evropa - dekorativní sestava známek

160 Kč on-line

226802 SSSR partie známek 1999 - Mi 776-77
Evropa - dekorativní sestava známek

128 Kč on-line

226803 SSSR partie známek 1995 - Mi 414v+w
Evropa - dekorativní sestava známek

320 Kč on-line

226814 SSSR partie známek v archu 1992 + 3x Album na archy
SSSR - velmi zajímavá sestava známek v albu na archy.

3 200 Kč on-line
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226818 Rusko partie známek 1993 + Album
Rusko - velmi zajímavá a hodnotná partie známek, katalogová cena
počítaná původním majitelem 2700 €

1 920 Kč on-line

226534
(*)

Azerbajdžan známky Mi 14 I Meziarší
Výplatní známky - SSSR - jednotlivá známka.

134 Kč on-line

226532
**/*

SSSR známky Mi 170ba - Obtisk
Výplatní známky - SSSR - jednotlivá známka.

103 Kč on-line

226536
**

Rusko známky Mi 334 - Stříhaná
Výplatní známky - SSSR - jednotlivá známka.

1 024 Kč on-line

226531
razítkov

ané

SSSR známky Mi 1361 As - Rastr
Výplatní známky - SSSR - jednotlivá známka.

256 Kč on-line

226538
razítkov

ané

SSSR známky Mi 1527-34
Výplatní známky - SSSR - sestava známek.

1 127 Kč on-line

226539
razítkov

ané

SSSR známky Mi 1575-90 - Vodorovný rastr
Výplatní známky - SSSR - sestava známek.

922 Kč on-line

226542
**

SSSR známky Mi 2983-87 4 Blok - Lackpapier
Výplatní známky - SSSR - sestava známek.

180 Kč on-line

226672 SSSR známky Mi 4843-46 Archy
SSSR - kompletní série známek v archu.

103 Kč on-line

226669 SSSR známky Mi 5175-79 Archy
SSSR - kompletní série známek v archu.

180 Kč on-line

226670 SSSR známky Mi 5216-20 Archy
SSSR - kompletní série známek v archu.

103 Kč on-line
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226671 SSSR známky Mi 5376-78 Archy
SSSR - kompletní série známek v archu.

103 Kč on-line

226673 SSSR známky Mi 5911-13+6149-51 Archy 10x
SSSR - kompletní série známek v archu. Celkem 20 Archů!!

359 Kč on-line

Vatikán

222182 Vatikán partie známek + Album A4
Vatikán - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku 

384 Kč on-line

222183 Vatikán partie známek + Album A4
Vatikán - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku 

461 Kč on-line

222184 Vatikán partie známek + Album A4
Vatikán - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku 

461 Kč on-line

222185 Vatikán partie známek + Album A4
Vatikán - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku 

384 Kč on-line

222186 Vatikán partie celistvostí
Vatikán - dekorativní partie celistvostí

436 Kč on-line

222190 Vatikán partie celistvostí
Vatikán - dekorativní partie celistvostí

77 Kč on-line

226825 Vatikán partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

608 Kč on-line
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Ostatní

226653 Itálie partie známek + Album A5
Evropa - zbytková sestava známek v zásobníku 

64 Kč on-line

226823 OSN partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

640 Kč on-line

226826 OSN partie známek + Album A4
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

320 Kč on-line

228456 Slovinsko partie známek
Slovinsko - kompletní ročník známek.

320 Kč on-line

Německo celistvosti

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

10 Kč on-line

189335
celistvo

st

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

205 Kč on-line

209448
celistvo

st

Německo celistvosti - Berlín - Zvony - pamětní razítka
Celistvosti - Evropa - dekorativní celistvost.

330 Kč on-line
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Rakousko Celistvosti 1850-1939

189338
celistvo

st

Rakousko celistvosti Mi 199 - Grossdorf böhm. Nordb. -
Hamburg - půlená frankaturaEvropa - celistvosti - dekorativní celistvost, zajímavá razítka.

922 Kč on-line

Evropa partie celistvostí

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

44 Kč on-line

Polní pošta celistvosti

197049 Vojenské listiny
Dekorativní sestava starých vojenských věcí.

75 Kč on-line

197054 Dopis - Prinz Nikolaus Esterhazy
Dekorativní psaní princi Esterhazymu.

107 Kč on-line

210242 Polní pošta celistvosti - Voják Albín Kascsák
Polní pošta - menší sestava dopisnic

1 230 Kč on-line

210243 Polní pošta celistvosti - Voják Karola Markusa
Polní pošta - menší sestava dopisnic

656 Kč on-line
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Celý svět

200887 Partie známek a pamětních razítek
Zbytková sestava známek a pamětních razítek.

69 Kč on-line

217502 Kuba partie známek
Zámoří - dekorativní sestava známek v 15 bloku

296 Kč on-line

221298 Celý svět partie známek + Album - Výprodej
Celý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku  

390 Kč on-line

221301 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

308 Kč on-line

221302 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

390 Kč on-line

221306 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část. Série čínského přátelství je padělek!!

308 Kč on-line

221308 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

390 Kč on-line

221309 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

308 Kč on-line

221310 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

267 Kč on-line

221311 Celý svět partie známek + Album - Výprodej - Nafocena
částCelý svět - dekorativní partie známek v zachovalém zásobníku,
nafocena pouze část.

390 Kč on-line
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221745 Celý svět partie známek + Album A4
Zámoří - zajímavá a hodnotná partie známek v rozřezaném
zásobníku A4.

768 Kč on-line

223965 Malaysia známka SG 24
Malaysia - jednotlivá známka s dekorativním razítkem IPOH,
zkoušeno Szekula. 190 Liber

512 Kč on-line

232898 Anglické kolonie partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232899 Anglické kolonie partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232900 Francouzské kolonie partie známek
Partie známek na kartičce

10 Kč on-line

232904 Olympijské hry partie známek + Album
Velmi zajímavá a hodnotná partie námětových známek na albových
listech v pérových deskách.

4 950 Kč on-line

232905 Olympijské hry partie známek + Album
Velmi zajímavá a hodnotná partie námětových známek na albových
listech v pérových deskách.

900 Kč on-line

Zámoří celistvosti

223156 Uganda celistvost - Fiscal Revenue - Kampala
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná celistvost

103 Kč on-line
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Ostatní Celistvosti

189336
celistvo

st

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

255 Kč on-line

Čína Celistvosti

210244 Čína celistvosti - Kuang Chiao - Kassa - KVP
Čína - celistvost zaslaná na Slovensko

85 Kč on-line

Chile Celistvosti

189334
celistvo

st

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

46 Kč on-line

Sýrie Celistvosti

189333
celistvo

st

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

130 Kč on-line

Pohlednice a etikety

217109 Pohlednice - Fauna - Hmyz
Dekorativní sestava námětových pohlednic

40 Kč on-line

226694 Partie pohlednic a celistvostí
Zbytková sestava pohlednic a celistvostí, nafocena jen část

160 Kč on-line
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Partie

200023 Partie pohlednic
Pohlednice - dekorativní sestava pohlednic

30 Kč on-line

Mince

195770 Dřevěná kazeta na medaile - Národní pokladnice
Česká republika - Národní pokladnice - dřevěná kazeta

200 Kč on-line

195771 Dřevěná kazeta na medaile - Národní pokladnice
Česká republika - Národní pokladnice - dřevěná kazeta

200 Kč on-line

222195 Lietuva pamětní sada € mincí
Dárková sada eurových mincí

128 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

226637 Filatelistické statě 31
Specializovaná příručka 

32 Kč on-line

226640 Filatelistické statě 37
Specializovaná příručka 

32 Kč on-line

226692 Michel Katalog Asie 2006
Zachovalý katalog na známky

128 Kč on-line

232886 Michel katalog známek Osteuropa 2017/18
Specializovaný katalog

1 300 Kč on-line
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Bankovky

232903 Partie bankovek + Album A4
Velmi zajímavá a hodnotná partie bankovek,převážně
Československa a Německa v zachovalém zásobníku.

4 500 Kč on-line
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