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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 - Sbírky a partie

237877 ČSR I partie známek + Album
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

1 248 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

233961 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek a obálek v
zachovalém zásobníku

692 Kč on-line

235533 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

96 Kč on-line

235534 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

512 Kč on-line

235535 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

768 Kč on-line

235536 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

608 Kč on-line

235537 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

960 Kč on-line

235538 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

608 Kč on-line

235539 ČSSR sestava celistvostí
Československo - dekorativní sestava celistvostí.

1 120 Kč on-line
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235584 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

1 120 Kč on-line

235585 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

960 Kč on-line

235586 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

640 Kč on-line

235587 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

800 Kč on-line

235588 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

960 Kč on-line

235589 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

1 248 Kč on-line

235590 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

1 600 Kč on-line

235591 ČSSR partie známek + Album A4
Československo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4.

1 824 Kč on-line

235593 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

96 Kč on-line

235598 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

1 120 Kč on-line

235601 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

480 Kč on-line
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235602 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

480 Kč on-line

235603 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

480 Kč on-line

235604 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

480 Kč on-line

235605 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

608 Kč on-line

235607 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

480 Kč on-line

235608 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

768 Kč on-line

235609 ČSSR partie známek
Československo - dekorativní sestava známek  

1 056 Kč on-line

235639 ČSSR partie obálek a známek
Československo - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

64 Kč on-line

241200 ČSR I + ČSSR partie známek + Album A3
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku.

1 500 Kč on-line

241201 ČSSR partie FDC v krabici
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie FDC v krabici,
nafocena pouze nepatrná část

1 000 Kč on-line

241202 ČSSR partie FDC v krabici
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie FDC v krabici,
nafocena pouze nepatrná část

1 000 Kč on-line
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241203 ČSSR partie FDC v krabici
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie FDC v krabici,
nafocena pouze nepatrná část

1 000 Kč on-line

241206 ČSSR partie známek - Archovina
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek

500 Kč on-line

Česká republika

224911 ČR partie ministerských obálek
Česká republika - dekorativní sestava  obálek.

328 Kč on-line

224912 ČR partie ministerských obálek
Česká republika - dekorativní sestava  obálek.

328 Kč on-line

235641 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line

235642 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

160 Kč on-line

235643 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

192 Kč on-line

235644 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line

235645 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line

235647 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line
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235648 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line

235649 ČR partie obálek a známek
Česká republika - dekorativní sestava obálek, podle původního
majitele obsahují i známky, které jsou v obálkách.

256 Kč on-line

237880 ČR partie známek - Nemes
Česká republika - sestava známek a černotisků

288 Kč on-line

240051 ČR partie známek - Sešítky
Česká republika - partie známkových sešitků

120 Kč on-line

240052 ČR partie známek - Sešítky
Česká republika - partie známkových sešitků

120 Kč on-line

240053 ČR partie známek - Sešítky
Česká republika - partie známkových sešitků

120 Kč on-line

241186 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241187 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241188 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241189 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241190 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line
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241191 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241192 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241193 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241194 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241195 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241196 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241197 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241198 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

200 Kč on-line

241199 ČR partie FDC
Česká republika - velmi zajímavá a hodnotná partie obálek prvního
dne.

400 Kč on-line
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Bulharsko

237879 Bulharsko partie známek + Album
Evropa - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

288 Kč on-line

Francie

235128 Francie partie známek
Výplatní známky - Francie - sestava známek.

26 Kč on-line

Litva

224812 Litva partie celistvostí
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

83 Kč on-line

Deutsches Reich

235576 Německo partie známek
Evropa - dekorativní sestava známek na kartičce

320 Kč on-line

Bundes

235566 Německo partie známek + Album A4
Celý svět - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4

160 Kč on-line

235570 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4

2 528 Kč on-line
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235571 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4

960 Kč on-line

Berlín

226815 Německo partie známek
Evropa - zbytková partie známek.

100 Kč on-line

235087 Německo partie známek
Evropa - zbytková partie známek.

436 Kč on-line

235572 Německo partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4

1 248 Kč on-line

NDR

237874 NDR partie známek + Album A4
Německo - dekorativní sestava známek v zásobníku A4

256 Kč on-line

Ostatní

241216 Německé kolonie partie známek
Německo - menší sestava známek na kartičce 

150 Kč on-line

241217 Německé kolonie partie známek
Německo - menší sestava známek na kartičce 

300 Kč on-line

10www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 29. 8. 2019

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=235571
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=226815
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=235087
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=235572
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=237874
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=241216
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=241217


Rakousko

224819 Rakousko partie celistvostí
Evropa - velmi zajímavá a hodnotná partie celistvostí

83 Kč on-line

235575 Rakousko partie známek
Evropa - dekorativní sestava známek na kartičce

960 Kč on-line

SSSR (Rusko)

235055 SSSR partie známek + Album A4
Velmi zajímavá a hodnotná sestava známek v zásobníku A4.

205 Kč on-line

Celý svět

233940 Jamaica partie známek
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek

42 Kč on-line

233943 Grenada partie známek
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek

205 Kč on-line

233944 Trinidad partie známek
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek

52 Kč on-line

235074 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá a hodnotná sestava známek v zásobníku

77 Kč on-line

235272 Celý svět partie známek + Album
Celý svět - velmi zajímavá a dekorativní sestava známek v
zachovalém zásobníku.

52 Kč on-line
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235273 Celý svět partie známek + Album
Celý svět - velmi zajímavá a dekorativní sestava známek v
zachovalém zásobníku.

52 Kč on-line

235495 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

608 Kč on-line

235496 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

608 Kč on-line

235498 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

1 120 Kč on-line

235499 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

608 Kč on-line

235500 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

960 Kč on-line

235501 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

1 120 Kč on-line

235503 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

288 Kč on-line

235504 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

288 Kč on-line

235509 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

960 Kč on-line

235510 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

288 Kč on-line
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235516 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

960 Kč on-line

235517 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

2 240 Kč on-line

235518 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

800 Kč on-line

235519 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

1 120 Kč on-line

235520 Olympijské hry partie známek
Olympijské hry - velmi zajímavá a hodnotná sestava známek na
albových listech.

1 056 Kč on-line

235618 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku  

64 Kč on-line

235619 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku  

64 Kč on-line

235620 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku  

32 Kč on-line

235622 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku  

32 Kč on-line

235624 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku  

32 Kč on-line

237124 Celý svět partie známek Europa 1993
Celý svět - dekorativní sestava známek v zásobníku A4. 

608 Kč on-line
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240045 Celý svět partie známek + Album A5
Celý svět - zajímavá a hodnotná partie známek v zachovalém
zásobníku A5

80 Kč on-line

241204 Zbytková partie známek v krabici
Zbytková partie známek a celistvostí v krabici, nafocena jen malá
část.

1 Kč on-line

241205 Zbytková partie známek v krabici
Zbytková partie známek a celistvostí v krabici, nafocena jen malá
část.

1 Kč on-line

241213 Celý svět partie známek + Album A5 - Čína
Partie známek z celého světa v zachovalém zásobníku A5

500 Kč on-line

241214 Celý svět partie známek + Album A5 - Perfiny
Partie známek z celého světa v zachovalém zásobníku A5

500 Kč on-line

241215 Celý svět partie známek + Album
Partie známek z celého světa v zachovalém zásobníku 

500 Kč on-line

Anglické Kolonie

234054
**

Anguila známky Mi 216
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka

128 Kč on-line

234058
**

Jamaica známky Mi 369-74
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek

26 Kč on-line

234056
**

Dominica známky Mi 608
Výplatní známky - Zámoří - jednotlivá známka

42 Kč on-line

234061
**

Dominica známky Mi 647-50
Výplatní známky - Zámoří - sestava známek

36 Kč on-line
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Francouzské Kolonie

235089 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235090 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235095 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235097 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235099 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235100 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

13 Kč on-line

235101 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235102 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235104 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

13 Kč on-line

235105 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line
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235106 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235107 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

13 Kč on-line

235112 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

13 Kč on-line

235113 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235119 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235121 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235124 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

26 Kč on-line

235139 Francouzské kolonie partie známek
Výplatní známky - Francouzské kolonie - sestava známek.

52 Kč on-line

235296
*

Oceánie známky Yv 78
Výplatní známky - Francouzské kolonie - jednotlivá známka.

247 Kč on-line

235297
*

Oceánie známky Yv 79
Výplatní známky - Francouzské kolonie - jednotlivá známka.

308 Kč on-line
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Literatura a Pomůcky

241207 Zbytková partie pérových desek v krabici
Zbytková partie pérových desek

1 Kč on-line

241208 Krabice na albové listy 3 ks
Zbytková partie krabic na albové listy.

1 Kč on-line

241209 Krabice na albové listy 3 ks
Zbytková partie krabic na albové listy.

1 Kč on-line

241210 Krabice na albové listy 3 ks
Zbytková partie krabic na albové listy.

1 Kč on-line

241211 Krabice na albové listy 2 ks
Zbytková partie krabic na albové listy.

1 Kč on-line

241212 Krabice na albové listy 2 ks
Zbytková partie krabic na albové listy.

1 Kč on-line
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