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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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Deutsches Reich

245579
ražené

Deutsches Reich pohlednice - Deutsch Amerikanische
Seepost Hamburg New YorkVýplatní známky - Evropa - jednotlivá známka.

328 Kč on-line

Bundes

245576
**

Německo známky Mi 173-76
Výplatní známky - Evropa - sestava známek.

296 Kč on-line

245577
**

Německo známky Mi 173-76
Výplatní známky - Evropa - sestava známek.

296 Kč on-line

245578
ražené

Německo známky Mi 176
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka.

186 Kč on-line

SSSR (Rusko)

245606
*

SSSR známky Mi 1325-26
Výplatní známky - Evropa - sestava známek.

63 Kč on-line

245614
**

SSSR známky Mi Blok 27
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka.

116 Kč on-line

245616
ražené

SSSR známky Mi Blok 27
Výplatní známky - Evropa - jednotlivá známka.

104 Kč on-line
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Asie

244205
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

800 Kč on-line

244206
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971 - 1x KVP
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244207
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244208
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244209
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

739 Kč on-line

244210
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244211
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244212
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

800 Kč on-line

244213
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

432 Kč on-line

244214
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244205
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244206
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244207
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244208
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244209
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244210
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244211
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244212
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244213


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

308 Kč on-line
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244215
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

492 Kč on-line

244216
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

492 Kč on-line

244217
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244218
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244219
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244220
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

308 Kč on-line

244221
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

676 Kč on-line

244222
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244223
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

555 Kč on-line

244224
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

492 Kč on-line

244225
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244215
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244216
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244217
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244218
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244219
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244220
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244221
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244222
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244223
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244224


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line
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244226
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244227
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244228
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244229
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244231
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

308 Kč on-line

244232
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971 - 1x KVP
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

206 Kč on-line

244233
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

370 Kč on-line

244234
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

862 Kč on-line

244235
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

862 Kč on-line

244236
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

676 Kč on-line

244237
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244226
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244227
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244228
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244229
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244231
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244232
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244233
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244234
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244235
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244236


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

676 Kč on-line
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244238
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244239
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

432 Kč on-line

244240
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244241
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244242
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244243
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

555 Kč on-line

244244
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244245
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

676 Kč on-line

244246
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

616 Kč on-line

244247
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

676 Kč on-line

244248
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244238
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244239
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244240
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244241
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244242
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244243
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244244
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244245
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244246
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244247


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line
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244249
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244250
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244251
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244252
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244253
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244255
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244256
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244257
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244258
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line

244259
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

104 Kč on-line

244260
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244249
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244250
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244251
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244252
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244253
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244255
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244256
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244257
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244258
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244259


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

186 Kč on-line
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244261
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

144 Kč on-line

244262
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

104 Kč on-line

244266
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

144 Kč on-line

244267
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

164 Kč on-line

244269
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

206 Kč on-line

244270
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

206 Kč on-line

244271
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

144 Kč on-line

244272
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

206 Kč on-line

244273
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

164 Kč on-line

244274
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

206 Kč on-line

244275
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244261
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244262
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244266
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244267
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244269
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244270
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244271
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244272
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244273
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=244274


Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

268 Kč on-line
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244276
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

227 Kč on-line

244277
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

227 Kč on-line

244278
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

227 Kč on-line

244279
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

227 Kč on-line

244280
**

Bangladesh známky - Revoluční přetisk 1971
Výplatní známky - Asie - sestava známek. V roce 1971 se východní
Pákistán od Pákistánu odtrhl a vytvořil novou zemi Bangladéš. Bez
vlastních poštovních známek povolili přetisk pákistánských známek
pro použití v Bangladéši. Bylo to provedeno na místní úrovni
(vládními úřady, bankami a komerčními společnostmi) a stovkami
odrůd tohoto přetisku (a stovkami dalších padělků)

Tyto přetisky byly povoleny od roku 1971 do roku 1973.

104 Kč on-line

244429
ražené

Shanghai známky Mi 1
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

186 Kč on-line

244563
**/*

Čína - Fang-Cheng známky Mi 1-12-38
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

1 435 Kč on-line

244565
**/*

Čína - Mao-Erh-Shanchan známky Mi 1-19
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

1 640 Kč on-line

244378
**

Laos známky Mi 1-12 Bloky
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

2 048 Kč on-line

244421
*

Shanghai známky Mi 4
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

308 Kč on-line

244408
**

Palestina známky Mi 4-14
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

698 Kč on-line
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244583
(*)

Severovýchodní provincie Číny známky Mi 9
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244363
(*)

Japonsko známky Mi 9
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

244561
**/*

Čína - Ang-Ang-Ki známky Mi 10-15-24
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

1 230 Kč on-line

244361
**

Indonesia známky Mi 12
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

63 Kč on-line

244558
ražené

Čína - Che-Lung-Tiang a Kirin známky Mi 15
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244407
**

Palestina známky Mi 15-19
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

268 Kč on-line

244562
**/*

Čína - Chu-Kia-Kan známky Mi 16-27-31
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

1 230 Kč on-line

244367
**

Cambodge známky Mi 18-21
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

148 Kč on-line

244543
*

Čína - Šanghaj a Nanking známky Mi 22C
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244368
**

Cambodge známky Mi 22-30
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

370 Kč on-line

244530
(*)

Rusko Občanská válka - Čita známky Mi 30A Meziarší
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

1 640 Kč on-line
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244531
(*)

Rusko Občanská válka - Čita známky Mi 30A Meziarší
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

1 640 Kč on-line

244529
**

Rusko Občanská válka - Čita známky Mi 33 Velký kříž
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

2 048 Kč on-line

244314
**/*

Burma známky Mi 37 6 Blok
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

1 024 Kč on-line

244601
*

Tchaj-wan známky Mi 39
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244369
**

Cambodge známky Mi 51-60
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

124 Kč on-line

244405
**

Pakistan známky Mi 55-62
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

148 Kč on-line

244585
(*)

Severovýchodní provincie Číny známky Mi 56
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244586
(*)

Severovýchodní provincie Číny známky Mi 56
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244362
*

Japonsko známky Mi 69
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

268 Kč on-line

244303
celistvo

st

Bahrain celistvost Mi 79-81
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

248 Kč on-line

244403
**

Nepál známky Mi 80-91
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

1 352 Kč on-line
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244544
*

Čína - Šanghaj a Nanking známky Mi 84
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244564
**/*

Čína - Cja-Lan-Tiur známky Mi 87
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

411 Kč on-line

244315
**/*

Burma Japonská okupace známky Mi 110 10 Blok
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

800 Kč on-line

244533
*

Čína - Shanghai známky Mi 392a
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244538
*

Čína - Hunan známky Mi 512
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244539
(*)

Čína - Kawangsi známky Mi 538
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

244594
(*)

Čína - Sin-Tiang známky Mi 206
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

43 Kč on-line

Austrálie a Oceánie

245326
celistvo

st

Victoria celistvosti - Melbourne - Chemnitz
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

164 Kč on-line

245622
celistvo

st

USA celistvosti - Byrd Antarctit Expedition - Jacob
RuppertVýplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

820 Kč on-line

245822
celistvo

st

USA celistvosti - Wilkins - Ellsworth Trans Arctic
Submarine Expedition 1931Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

1 640 Kč on-line
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245823
celistvo

st

USA celistvosti - Wilkins - Ellsworth Trans Arctic
Submarine Expedition 1931Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

1 230 Kč on-line

245624
ražené

King Edward Land známky Mi 1 3 Páska
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

2 048 Kč on-line

245626
*

King Edward Land známky Mi 1
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

4 016 Kč on-line

245645
**

Falkland Islands Dependencies známky Mi 1 II 20 Pás
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

555 Kč on-line

245647
**

Falkland Islands Dependencies známky Mi 1 II Arch
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

1 640 Kč on-line

245677
celistvo

st

Australian Antarctic Territory celistvost Mi 1 Adelaide -
GawlerVýplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.

268 Kč on-line

245682
celistvo

st

Australian Antarctic Territory celistvost Mi 1,4,5
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

268 Kč on-line

245684
celistvo

st

Terre Adelie celistvost Mi 1 FDC
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

616 Kč on-line

245687
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 1,6,7 - Iles St Paul et Amsterdam -
ManchesterVýplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

820 Kč on-line

245692
ražené

Terre Adelie známky Mi 1
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

492 Kč on-line

245587
celistvo

st

Ross Dependency celistvost Mi 1-4
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

186 Kč on-line
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245623
celistvo

st

Victoria Land celistvost Mi 2 - Brit. Antarctic EXPD
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

6 760 Kč on-line

245646
**

Falkland Islands Dependencies známky Mi 2 II 20 Pás
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

370 Kč on-line

245586
celistvo

st

Ross Dependency celistvost Mi 4
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

144 Kč on-line

245589
**

Ross Dependency známky Mi 5-8
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

472 Kč on-line

245584
celistvo

st

Ross Dependency celistvost Mi 7
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

144 Kč on-line

245688
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 7 - Archipel Kerguelen - New Zeland
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

308 Kč on-line

245689
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 8 - Terre Adelie - USA
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

492 Kč on-line

245696
**

TAAF známky Mi 9
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line

245522
**

South Georgia známky Mi 9-23
	Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

2 048 Kč on-line

245699
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 10-12 - Kerguelen - Paris
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

308 Kč on-line

245257
*

Cook Islands známky Mi 15
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

308 Kč on-line
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245711
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 22 St. Amsterdam - Antibes
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

186 Kč on-line

245706
**

TAAF známky Mi 23 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

391 Kč on-line

245707
**

TAAF známky Mi 23 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

739 Kč on-line

245507
**

British Antarctic Territory známky Mi 24
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

2 048 Kč on-line

245506
**

British Antarctic Territory známky Mi 25-38
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

1 230 Kč on-line

245712
**

TAAF známky Mi 26
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

308 Kč on-line

245714
**

TAAF známky Mi 26 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245721
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 26+35  Terre Adelie - Belgie
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

1 230 Kč on-line

245715
**

TAAF známky Mi 27
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

223 Kč on-line

245314
**

Papua New Guinea známky Mi 27-28
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

94 Kč on-line

245718
**

TAAF známky Mi 29 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

820 Kč on-line
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245717
**

TAAF známky Mi 29-30
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

1 087 Kč on-line

245719
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 29-30 FDC
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

903 Kč on-line

245722
**

TAAF známky Mi 31
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

676 Kč on-line

245724
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 31 FDC
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

512 Kč on-line

245720
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 32 Archipel des Grozet
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

820 Kč on-line

245723
**

TAAF známky Mi 32
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

1 108 Kč on-line

245725
**

TAAF známky Mi 33-34
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

186 Kč on-line

245321
**

Pitcairn Islands známky Mi 35
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

136 Kč on-line

245726
**

TAAF známky Mi 35
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

370 Kč on-line

245730
**

TAAF známky Mi 37
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

155 Kč on-line

245525
**

South Georgia známky Mi 38 Iv
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

370 Kč on-line
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245731
**

TAAF známky Mi 38
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

186 Kč on-line

245727
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 39 Terre Adelie - Antibes
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

1 024 Kč on-line

245510
**

British Antarctic Territory známky Mi 39-42
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

432 Kč on-line

245301
**

Norfolk Islands známky Mi 40
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

155 Kč on-line

245728
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 19,25,41 - Grozet - Belgie
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

2 254 Kč on-line

245734
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 41 FDC
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

1 558 Kč on-line

245737
**

TAAF známky Mi 41 4 Blok
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

12 288 Kč on-line

245736
**

TAAF známky Mi 42-43
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

278 Kč on-line

245243
ražené

Austrálie známky Mi 44x
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

52 Kč on-line

245244
ražené

Austrálie známky Mi 44x
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.  

52 Kč on-line

245247
ražené

Austrálie známky Mi 47X
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

35 Kč on-line
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245742
**

TAAF známky Mi 52-54
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

923 Kč on-line

245743
**

TAAF známky Mi 54 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245744
**

TAAF známky Mi 54 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245745
**

TAAF známky Mi 54 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245746
**

TAAF známky Mi 54 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245747
**

TAAF známky Mi 56
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

155 Kč on-line

245748
**

TAAF známky Mi 56 Nezoubkovaná
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245749
**

TAAF známky Mi 56 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245322
**

Pitcairn Islands známky Mi 56-59
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

132 Kč on-line

245323
**

Pitcairn Islands známky Mi 62-63
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

107 Kč on-line

245753
**

TAAF známky Mi 65-66
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

370 Kč on-line
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245754
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 67 FDC
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

186 Kč on-line

245755
**

TAAF známky Mi 67 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

1 435 Kč on-line

245756
**

TAAF známky Mi 67 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

248 Kč on-line

245758
**

TAAF známky Mi 68 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245759
**

TAAF známky Mi 68 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245760
**

TAAF známky Mi 68 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245761
**

TAAF známky Mi 68 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245762
**

TAAF známky Mi 68 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245765
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245766
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245767
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line
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245768
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245769
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245770
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245772
**

TAAF známky Mi 69 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245773
**

TAAF známky Mi 70 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245775
**

TAAF známky Mi 70 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245776
**

TAAF známky Mi 70 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245777
**

TAAF známky Mi 70 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245778
**

TAAF známky Mi 70 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

206 Kč on-line

245780
**

TAAF známky Mi 74
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

400 Kč on-line

245786
celistvo

st

TAAF celistvost Mi 74 Kerguelen - Le Havre
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

616 Kč on-line
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245286
*

South Australia známky Mi 77A
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

211 Kč on-line

245287
*

South Australia známky Mi 77A
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

211 Kč on-line

245782
**

TAAF známky Mi 81
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

80 Kč on-line

245787
**

TAAF známky Mi 82 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

575 Kč on-line

245788
**

TAAF známky Mi 82 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245789
**

TAAF známky Mi 82 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

411 Kč on-line

245246
ražené

Austrálie známky Mi 83
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.  

104 Kč on-line

245248
ražené

Austrálie známky Mi 85
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

84 Kč on-line

245639
*

Falkland Islands známky Mi 88b
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

308 Kč on-line

245792
**

TAAF známky Mi 89-91
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

216 Kč on-line

245795
**

TAAF známky Mi 96-97
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

136 Kč on-line

28www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 11. 4. 2021

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245286
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245287
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245782
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245787
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245788
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245789
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245246
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245248
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245639
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245792
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=245795


245796
**

TAAF známky Mi 96-97
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

136 Kč on-line

245797
**

TAAF známky Mi 96-97
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

136 Kč on-line

245799
**

TAAF známky Mi 98-100
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

227 Kč on-line

245798
**

TAAF známky Mi 101-102
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

174 Kč on-line

245804
**

TAAF známky Mi 109-110 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

616 Kč on-line

245806
**

TAAF známky Mi 117 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245807
**

TAAF známky Mi 117 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245808
**

TAAF známky Mi 117 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245809
**

TAAF známky Mi 117 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245811
**

TAAF známky Mi 117 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line

245812
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line
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245813
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245814
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245816
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245817
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245818
**

TAAF známky Mi 118 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

245819
**

TAAF známky Mi 120-21 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

370 Kč on-line

246071
**

TAAF známky Mi 125 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

248 Kč on-line

246072
**

TAAF známky Mi 126 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line

246073
**

TAAF známky Mi 127 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

63 Kč on-line

245377
*

Etablissment de L Oceanie známky Mi 127-32
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

155 Kč on-line

246074
**

TAAF známky Mi 130 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line
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246075
**

TAAF známky Mi 130 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line

246076
**

TAAF známky Mi 131 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

124 Kč on-line

245379
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi Blok 1
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

328 Kč on-line

246079
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246080
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246081
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246082
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246083
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246084
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246085
**

TAAF známky Mi 133 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246086
**

TAAF známky Mi 133-34 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

328 Kč on-line
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245376
*

Etablissment de L Oceanie známky Mi 134
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

155 Kč on-line

246087
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246088
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246089
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246090
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246091
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246092
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246093
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246094
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246095
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line

246096
**

TAAF známky Mi 134 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

164 Kč on-line
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246098
**

TAAF známky Mi 135 Zkusmý tisk
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

245380
*

Etablissment de L Oceanie známky Mi 137-42
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

862 Kč on-line

245382
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 143-45
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

84 Kč on-line

245381
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 148-57
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

2 704 Kč on-line

245268
**

Fiji známky Mi 170
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

56 Kč on-line

245399
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 207-12
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

132 Kč on-line

245393
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 235
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

140 Kč on-line

245397
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 238
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

616 Kč on-line

245398
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 239
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

72 Kč on-line

245400
**

Etablissment de L Oceanie známky Mi 240-41
Výplatní známky - Oceánie - jednotlivá známka.   

158 Kč on-line

245403
(*)

Etablissment de L Oceanie známky Mi 241 ZVL
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

820 Kč on-line
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245251
**

Austrálie známky Mi 250+259
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

40 Kč on-line

245252
**

Austrálie známky Mi 266-69
Výplatní známky - Oceánie - sestava známek

32 Kč on-line

246102
**

TAAF známky Mi 365 Stříhaná
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

246104
**

TAAF známky Mi 366 Stříhaná
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

104 Kč on-line

246107
**

TAAF známky Mi 371-72 Stříhané
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

144 Kč on-line

246105
**

TAAF známky Mi 387 Stříhaná
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - jednotlivá známka.

144 Kč on-line

246114
**

TAAF známky Mi 680-81 KL
Výplatní známky - Francouzská Antarktida - sestava známek

340 Kč on-line

Amerika

244465
*

SCADTA Ecuador známky Betrossa XXX-XXXII
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

3 483 Kč on-line

244636
**

Ohňová zeme - Feuerland známky Mi I
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

616 Kč on-line

244731
*

Moskyto známky Mi - Fiskal
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

391 Kč on-line
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244721
ražené

Tobago známky Fiscal Yv F3
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

84 Kč on-line

244468
*

SCADTA Německo známky Mi LA 1-12 Rez
Výplatní známky - Asie - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

6 144 Kč on-line

244460
*

SCADTA Ecuador známky Mi 2 II
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

2 212 Kč on-line

244637
*

British Columbia Vancouver známky Mi 2
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

862 Kč on-line

244750
ražené

Venezuela známky Mi 2
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

63 Kč on-line

244442
*

SCADTA Kolumbien známky Mi 3 II
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

1 968 Kč on-line

244456
*

SCADTA Ecuador známky Mi 3 I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

739 Kč on-line

244461
*

SCADTA Ecuador známky Mi 3 II
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

2 212 Kč on-line

244705
ražené

Tobago známky Mi 3
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

206 Kč on-line

244457
*

SCADTA Ecuador známky Mi 4 I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

462 Kč on-line

244706
*

Tobago známky Mi 4
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

2 336 Kč on-line
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244443
*

SCADTA Kolumbien známky Mi 5 II Vypadlé dřívko
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

1 558 Kč on-line

244458
*

SCADTA Ecuador známky Mi 5 I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

862 Kč on-line

244462
*

SCADTA Ecuador známky Mi 6 II
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

2 212 Kč on-line

244649
*

Granadská Konfederace známky Mi 7
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

616 Kč on-line

244463
**

SCADTA Ecuador známky Mi 7-16
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

2 868 Kč on-line

244707
(*)

Tobago známky Mi 8
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

370 Kč on-line

244726
(*)

Venezuela známky Mi 8
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

328 Kč on-line

244709
*

Tobago známky Mi 11
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

308 Kč on-line

244710
ražené

Tobago známky Mi 11
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

248 Kč on-line

244727
*

Venezuela známky Mi 11
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

411 Kč on-line

244714
ražené

Tobago známky Mi 15 Kz
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

186 Kč on-line
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244728
(*)

Venezuela známky Mi 16
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

227 Kč on-line

244464
**

SCADTA Ecuador známky Mi 17
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

820 Kč on-line

244711
*

Tobago známky Mi 17
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

248 Kč on-line

244729
(*)

Venezuela známky Mi 18 II
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

288 Kč on-line

244730
*

Venezuela známky Mi 22 KVP Svítí
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

206 Kč on-line

244435
celistvo

st

SCADTA Kolumbien celistvosti Mi 33 + 298
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

820 Kč on-line

244434
celistvo

st

SCADTA Kolumbien celistvosti Mi 34 + 275
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

820 Kč on-line

244449
ražené

SCADTA Kolumbien známky Mi 41
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

288 Kč on-line

244450
ražené

SCADTA Kolumbien známky Mi 42
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

186 Kč on-line

244453
*

SCADTA Kolumbien známky Mi 59 KVP Lom
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka.

248 Kč on-line

244454
*

SCADTA Kolumbien známky Mi 61-63
Výplatní známky - Asie - sestava známek. 

268 Kč on-line
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244652
*

Guyane Francaise známky Mi 98-99
Výplatní známky - Amerika - sestava známek.  

308 Kč on-line

244503
ražené

SCADTA Argentina a Uruguay známky Mi LA 231
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

248 Kč on-line

244505
*

SCADTA Bolivie známky Mi LA 242
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

216 Kč on-line

244508
*

SCADTA Bolivie známky Mi LA 244
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

216 Kč on-line

244509
*

SCADTA Bolivie známky Mi LA 247
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

452 Kč on-line

244507
*

SCADTA Bolivie známky Mi LA 248
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

278 Kč on-line

244510
**

SCADTA Kanada známky Mi LA 294
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

328 Kč on-line

244511
ražené

SCADTA Kanada známky Mi LA 301 - Zvrásněný papír
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

2 048 Kč on-line

244513
*

SCADTA Chile známky Mi LA 306
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

216 Kč on-line

244514
*

SCADTA Chile známky Mi LA 312
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

248 Kč on-line

244515
**

SCADTA Costa Rica známky Mi LA 316
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

328 Kč on-line
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244670
*

Colombia známky Mi 342
Výplatní známky - Amerika - jednotlivá známka.  

32 Kč on-line

244469
*/ražen

é

SCADTA Německo známky Mi LA 540-51
Výplatní známky - Asie - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

1 640 Kč on-line

244524
(*)

SCADTA Belgie známky Mi LA 559
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

124 Kč on-line

244525
*

SCADTA Belgie známky Mi LA I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

308 Kč on-line

244470
*

SCADTA Spanien známky Mi LA 576-84 NK
Výplatní známky - Asie - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

1 230 Kč on-line

244471
*/ražen

é

SCADTA USA známky Mi LA 588-99
Výplatní známky - Amerika - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

1 230 Kč on-line

244473
(*)

SCADTA Francie známky Mi LA 605
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

84 Kč on-line

244475
(*)

SCADTA Francie známky Mi LA 609
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

124 Kč on-line

244476
(*)

SCADTA Anglie známky Mi LA 614
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

84 Kč on-line

244481
*

SCADTA Anglie známky Mi LA 621
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

104 Kč on-line

244490
**

SCADTA Itálie známky Mi LA I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

288 Kč on-line
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244491
*

SCADTA Panama známky Mi LA 650-61
Výplatní známky - Asie - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

1 927 Kč on-line

244492
celistvo

st

SCADTA Panama celistvosti Mi 654
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

616 Kč on-line

244493
*

SCADTA Švýcarsko známky Mi LA 662-72
Výplatní známky - Asie - sestava známek. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

2 296 Kč on-line

244497
ražené

SCADTA Švýcarsko známky Mi LA I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

84 Kč on-line

244501
(*)

SCADTA Švýcarsko známky Mi LA I
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

84 Kč on-line

244526
*

SCADTA Švédsko známky Mi LA 679
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

94 Kč on-line

244527
*

SCADTA Švédsko známky Mi LA 680
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

94 Kč on-line

244528
*

SCADTA Švédsko známky Mi LA 681
Výplatní známky - Asie - jednotlivá známka. Německo-Kolumbijská
letecká přepravní společnost, založená v prosinci 1910. Od roku
1920 převozu pošty. Známky staženy z oběhu v roce 1931, i když
společnost existovala až do roku 1940 (dále Avianca a Lansa). Pro
Ecuadorskou agencii Scaty vydány zvláštní známky v letek 1928-29.

124 Kč on-line

Afrika

244984
ražené

Tanger známky - Britská pošta v Tangeru - Gibraltar
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

411 Kč on-line

244900
**

Fezzan známky Mi 1
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

575 Kč on-line
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244855
(*)

Bechualand známky Mi 3 KVP
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

84 Kč on-line

244899
*

Eritrea známky Mi 4
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

616 Kč on-line

244864
*

Egypt známky Mi 21-22
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

144 Kč on-line

244860
*

Diego Suarez známky Mi 25-37
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

1 968 Kč on-line

244865
ražené

Egypt známky Mi 29-30
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

56 Kč on-line

244867
(*)

Egypt známky Mi 31
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

59 Kč on-line

244921
*/(*)

Africa Orientale Italiana známky Mi 62-63
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

492 Kč on-line

244771
*

Algerie známky Mi 78-86 + 102
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

542 Kč on-line

244876
**

Egypt známky Mi 116-18
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

43 Kč on-line

244989
*

Tripolitana známky Mi 129-32 NK
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

186 Kč on-line

244915
**/*

Djibouti známky Mi 136
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

68 Kč on-line
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244878
**

Egypt známky Mi 144-47 1x Rez
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

43 Kč on-line

244775
**

Algerie známky Mi 153
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

12 Kč on-line

244780
*

Algerie známky Mi 154-57
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

248 Kč on-line

244879
*

Egypt známky Mi 160-63
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

452 Kč on-line

244787
**

Algerie známky Mi 163 I+II
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

39 Kč on-line

244884
**

Egypt známky Mi 240
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

43 Kč on-line

244886
**

Egypt známky Mi 301-5
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

59 Kč on-line

244785
**

Algerie známky Mi 308-9
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

124 Kč on-line

244807
**

Algerie známky Mi 318
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

206 Kč on-line

244835
**

Algerie známky Mi 369-71
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

124 Kč on-line

244836
**

Algerie známky Mi 393
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

1 844 Kč on-line
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244887
**

Egypt známky Mi 431
Výplatní známky - Afrika - jednotlivá známka.  

124 Kč on-line

244809
**

Algerie známky Mi 365-66
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

124 Kč on-line

244830
*

Algerie známky Mi P12-17
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

186 Kč on-line

244843
*

Algerie známky Mi P 18-20
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

36 Kč on-line

244831
*

Algerie známky Mi P21-24
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

260 Kč on-line

244833
**

Algerie známky Mi P49-53
Výplatní známky - Afrika - sestava známek.

370 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

250669 Ervo 1992-2012 Katalog - Olympijské hry
Specializovaný katalog známek.

32 Kč on-line
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