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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

223882 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223883 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223884 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223885 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223886 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223887 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223888 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223889 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223890 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223891 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line
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223893 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223894 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223895 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223896 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223897 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223898 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223899 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223900 ČSR I partie celistvostí - Pamětní razítka
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

52 Kč on-line

223901 ČSR I partie celistvostí - Český filatelista
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

103 Kč on-line

223904 ČSR I partie celistvostí - Polní pošta
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

154 Kč on-line

223921 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

103 Kč on-line
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223922 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

103 Kč on-line

223923 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

103 Kč on-line

223926 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

154 Kč on-line

223927 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

256 Kč on-line

223928 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

205 Kč on-line

223939 ČSR I partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a dekorativní sestava celistvostí.

256 Kč on-line

ČSR I - Sbírky a partie

233178 ČSR I partie známek
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 000 Kč on-line

233182 ČSR I partie známek
Československo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

100 Kč on-line

233302 ČSR I partie známek +Album A4
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

300 Kč on-line

233307 ČSR I partie celiostvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie celistvsotí

100 Kč on-line

5www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 26. 3. 2019

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223922
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223923
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223926
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223927
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223928
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=223939
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=233178
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=233182
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=233302
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=233307


233313 ČSR I partie celistvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

250 Kč on-line

ČSSR - Celistvosti

224038 ČSSR partie celistvostí
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí.

52 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

233304 ČSSR partie známek a celistvostí +Album
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

500 Kč on-line

233310 ČSSR partie známek
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

3 950 Kč on-line

233311 ČSSR partie známek
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

4 950 Kč on-line

233312 ČSSR partie celistvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

1 000 Kč on-line

233314 ČSSR partie nálepních listů
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line

233315 ČSSR partie nálepních listů
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line

233316 ČSSR partie nálepních listů
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line
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233317 ČSSR partie nálepních listů
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line

233318 ČSSR partie nálepních listů
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line

233326 ČSSR partie celistvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie celistvostí

100 Kč on-line

233327 ČSSR partie celistvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie celistvostí

500 Kč on-line

233328 ČSSR partie celistvostí
Československo - zajímavá a hodnotná partie celistvostí

250 Kč on-line

Sbírky a partie

233303 Protektorát partie známek +Album A4
Československo - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

500 Kč on-line

Slovensko

233323 Slovensko partie známek - Nálepky
Slovensko - zajímavá a hodnotná partie známek 

300 Kč on-line
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Česká republika

222901 ČR partie známkových sešitků
Zbytková partie známkových sešitků.

100 Kč on-line

Belgie

224116 Belgie partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

256 Kč on-line

Francie

233319 Francie partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

1 500 Kč on-line

233320 Francie partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

650 Kč on-line

233324 Francie partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

300 Kč on-line

233325 Francie partie celistvostí
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

300 Kč on-line
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Maďarsko

233181 Maďarsko partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

100 Kč on-line

Ostatní

233179 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

100 Kč on-line

233183 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

200 Kč on-line

233186 Německo partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 000 Kč on-line

Polsko

224160 Polsko partie celistvostí + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie celistvostí v zachovalém
zásobníku  

512 Kč on-line

224785 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224786 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224787 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

768 Kč on-line
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224788 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

359 Kč on-line

224789 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

333 Kč on-line

224790 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

256 Kč on-line

224791 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

615 Kč on-line

224792 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

180 Kč on-line

224793 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224794 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224795 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224796 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

359 Kč on-line

224797 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

205 Kč on-line

224798 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

128 Kč on-line
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224799 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

308 Kč on-line

224800 Polsko partie celistvostí + Album - Polární výpravy!!
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

768 Kč on-line

224801 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

256 Kč on-line

224802 Polsko partie CDV + Album
Polsko - velmi zajímavá a hodnotná partie korespondenčních lístků v
zánovním zásobníku na celistvosti

256 Kč on-line

Rakousko

233187 Rakousko partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 500 Kč on-line

233188 Rakousko partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

2 500 Kč on-line

233189 Rakousko partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

400 Kč on-line

233190 Rakousko partie známek
Německo - zajímavá a hodnotná sestava známek.

150 Kč on-line

233299 Rakousko partie známek a celistvostí
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

900 Kč on-line

233300 Rakousko partie známek a celistvostí
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

900 Kč on-line
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233301 Rakousko partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

100 Kč on-line

SSSR (Rusko)

233184 SSSR partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

100 Kč on-line

233191 SSSR, ČSR I, ČR partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

500 Kč on-line

233192 SSSR partie známek +Album A4
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 500 Kč on-line

233193 SSSR partie známek +Album A4
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 500 Kč on-line

233287 SSSR partie známek +Album A4
SSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

950 Kč on-line

233288 SSSR partie známek +Album A4
SSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

950 Kč on-line

233289 SSSR partie známek +Album A4
SSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

450 Kč on-line

233290 SSSR partie známek +Album A4
SSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

950 Kč on-line

233291 SSSR partie známek +Album A4
SSSR - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

1 250 Kč on-line
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Španělsko

224086 Španělsko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

154 Kč on-line

Švédsko

224089 Švédsko partie známek
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

154 Kč on-line

233321 Švédsko partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

1 000 Kč on-line

Švýcarsko

224130 Švýcarsko partie známek + Album A4
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4.

180 Kč on-line

233293 Švýcarsko partie známek + Album A4
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku.

350 Kč on-line

233294 Švýcarsko partie známek
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

200 Kč on-line

233295 Švýcarsko partie známek
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

5 000 Kč on-line

233296 Švýcarsko partie známek
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

9 500 Kč on-line
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233297 Švýcarsko partie známek a celistvostí
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

1 950 Kč on-line

233308 Švýcarsko partie známek
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

100 Kč on-line

233309 Švýcarsko partie známek
Švýcarsko - zajímavá a hodnotná partie známek 

2 950 Kč on-line

Ostatní

224165 OSN partie známek + Album
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek na albových listech

154 Kč on-line

233185 Evropa partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná sestava známek.

150 Kč on-line

233322 OSN partie známek
Evropa - zajímavá a hodnotná partie známek 

1 000 Kč on-line

Celý svět

222879 Čína - partie celistvostí - OH 1984
Dekorativní sestava celistvostí.

400 Kč on-line

222880 USA - partie celistvostí - OH 1984
Dekorativní sestava celistvostí.

400 Kč on-line

222881 Celý svět - partie celistvostí - OH 1984
Dekorativní sestava celistvostí.

400 Kč on-line
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222882 Celý svět - partie celistvostí - OH 1984
Dekorativní sestava celistvostí.

150 Kč on-line

222903 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222904 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222905 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222906 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222907 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222908 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222909 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222910 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

222911 Celistvosti - Celý svět
Dekorativní sestava celistvostí z celého světa

400 Kč on-line

224108 Zámoří partie známek
Zámoří - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

231 Kč on-line
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224135 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4.

487 Kč on-line

224142 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4.

128 Kč on-line

224145 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A4.

77 Kč on-line

224163 Celý svět partie celistvostí + Album
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie celistvostí v zachovalém
zásobníku  

77 Kč on-line

228471 Partie známek + Album A5
Zámoří - menší partie známek v zásobníku A5

80 Kč on-line

228472 Partie známek + Album A5
Zámoří - menší partie známek v zásobníku A5

40 Kč on-line

228473 Partie známek + Album A5
Zámoří - menší partie známek v zásobníku A5

80 Kč on-line

233180 Náměty partie známek
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

100 Kč on-line

233194 Zbytková partie známek v igelitové tašce
Zbytková partie známek v igelitové tašce

1 000 Kč on-line

233282 USA partie známek + Album
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

150 Kč on-line

233283 USA partie známek
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

150 Kč on-line
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233284 USA partie známek a celistvostí
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

1 250 Kč on-line

233285 USA partie známek a celistvostí
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

3 500 Kč on-line

233286 USA partie známek a celistvostí
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

6 500 Kč on-line

233292 Nobelova cena partie známek
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

400 Kč on-line

233298 Celý svět partie celistvostí
Celý svět - partie celistvostí v zásobníku

350 Kč on-line

233305 USA partie známek
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

950 Kč on-line

233306 USA partie celistvostí
Celý svět - zajímavá a hodnotná sestava známek.

350 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

216952 Album na známky A4/32 - Kožený s kazetou
Zachovalý zásobník na známky.

609 Kč on-line

216953 Album na známky A4/16 - Kožený s kazetou
Zachovalý zásobník na známky.

417 Kč on-line

222823 Album Grande + 30 listů Grande 2CT
Zachovalý zásobník na známky včetně plastových listů.

750 Kč on-line
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222834 Berlín albové listy Lindner - 180-1990
Zachovalé albové listy Lindner

250 Kč on-line

222842 Bundes albové listy Lindner - 1980-89
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222853 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line

222854 DDR albové listy Lindner - 1963-68
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222855 DDR albové listy Lindner - 1969-1974
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222856 DDR albové listy Lindner - 1975-1979
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222858 DDR albové listy Lindner - 1985-1990
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222859 DDR albové listy Lindner - Spojky 1985-1990
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222860 DDR albové listy Lindner - Spojky 1955-1969
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222861 DDR albové listy Lindner - Spojky 1969-1979
Zachovalé albové listy Lindner

450 Kč on-line

222863 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line
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222864 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line

222865 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line

222866 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line

222867 Kroužkové desky Lindner s kazetou
Kroužkové desky na albové listy Lindner

500 Kč on-line

222871 Kroužkové desky Excelent
Kroužkové desky Leuchtturm

850 Kč on-line

222872 Pákové desky Leuchtturm
Použité pákové desky Leuchtturm

350 Kč on-line

222878 Plato na 24 mincí
Použité plato na mince

80 Kč on-line

222883 Česká republika - Albové listy 2000
Zachovalé albové listy

50 Kč on-line

222885 Lindner Blanko - Albové listy - 28 ks
Zachovalé albové listy

400 Kč on-line

222886 Vlajky - Evropa - 1
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222887 Vlajky - Evropa - 2
Papírové vlaječky

50 Kč on-line
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222888 Vlajky - Evropa - 3
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222889 Vlajky - Oceánie - 1
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222890 Vlajky - Oceánie - 2
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222891 Vlajky - Asie - 1
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222892 Vlajky - Asie - 2
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222893 Vlajky - Asie - 3
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222894 Vlajky - Asie - 4
Papírové vlaječky

50 Kč on-line

222925 Album na mince Optima - Vzorník
Použitý zásobník 

200 Kč on-line

222928 Album na známky CLPK - Vzorník
Použitý zásobník 

500 Kč on-line

222932 Album na známky Folio - Vzorník
Použitý zásobník 

500 Kč on-line

222933 Album na známky Maximum - Vzorník
Použitý zásobník 

650 Kč on-line
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228490 Europa cept - Albové listy a desky Leuchtturm
Zásobník na známky

400 Kč on-line

233175 POFIS Katalog známek ČSR I - 2002
Použitý katalog známek

100 Kč on-line

233176 POFIS Katalog známek ČSR I - 2005
Použitý katalog známek

150 Kč on-line

233177 POFIS Katalog celin Československo
Použitý katalog známek

150 Kč on-line

Bankovky

222912 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

700 Kč on-line

222913 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222914 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222915 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222916 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222917 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line
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222918 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222919 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line

222920 Bankovky - Partie bankovek z celého světa
Dekorativní sestava bankovek z celého světa

750 Kč on-line
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