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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

281239 ČSR i partie známek + Album A4
Československo - zbytková partie známek v zásobníku A4/16

500 Kč on-line

ČSSR - Celistvosti

268720 ČSSR partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

333 Kč on-line

ČSSR - Sbírky a partie

268729 ČSSR partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

1 024 Kč on-line

Maďarsko

268513 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268516 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268517 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268521 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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268522 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268524 Maďarsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

Německo

273126 NDR partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273127 NDR partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

75 Kč on-line

273130 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

75 Kč on-line

273133 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273134 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273135 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273136 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273144 Německo partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

4www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 6. 2021

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=268522
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=268524
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273126
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273127
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273130
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273133
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273134
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273135
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273136
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=273144


Ostatní

268725 Německo partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

333 Kč on-line

Polsko

268722 Polsko partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

692 Kč on-line

Rakousko

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

340 Kč on-line

273158 Rakousko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273176 Rakousko partie známek - Salzburg
Dekorativní sestava známek na kartičce 

200 Kč on-line

Rumunsko

273153 Rumunsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

100 Kč on-line

273154 Rumunsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

70 Kč on-line
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273155 Rumunsko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

70 Kč on-line

Řecko

273151 Řecko partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

75 Kč on-line

SSSR (Rusko)

268672 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

512 Kč on-line

268673 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

743 Kč on-line

268674 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

845 Kč on-line

268675 SSSR partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

768 Kč on-line

268676 Rusko partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

1 024 Kč on-line

268679 Rusko partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

999 Kč on-line

268680 Rusko partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

1 511 Kč on-line
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268718 SSSR partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

333 Kč on-line

268719 SSSR partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

743 Kč on-line

273142 SSSR partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273162 SSSR partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

75 Kč on-line

Vatikán

222190 Vatikán partie celistvostí
Vatikán - dekorativní partie celistvostí

50 Kč on-line

Ostatní

268704 Evropa partie známek + Album A4
Evropa - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

948 Kč on-line

268721 San Marino partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

768 Kč on-line

268724 Evropa partie celistvostí + Album
Evropa - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

333 Kč on-line

273138 OSN partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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273139 OSN partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273140 OSN partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

273148 Evropa partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

70 Kč on-line

273149 Evropa partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

100 Kč on-line

273150 Evropa partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

100 Kč on-line

Německo celistvosti

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

50 Kč on-line

Celý svět

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

400 Kč on-line

267042 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

384 Kč on-line

267489 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

96 Kč on-line
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267490 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

96 Kč on-line

267491 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

96 Kč on-line

267492 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

96 Kč on-line

268531
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268532
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268537
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268539
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268543
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268546 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268547 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268548
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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268551
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268563
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268609
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268615
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268617
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268619
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268620
celistvo

st

Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

268689 Zámoří partie známek + Album A4
Zámoří - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

640 Kč on-line

268693 Zámoří partie známek + Album A4
Zámoří - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

1 024 Kč on-line

268697 Zámoří partie známek + Album A4
Zámoří - partie známek v zachovalém zásobníku A4.

1 024 Kč on-line

268717 Zámoří partie celistvostí + Album
Zámoří - partie celistvostí v zachovalém zásobníku  

231 Kč on-line
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268741 Zbytková partie obálek
Zbytková partie obálek a FDC většinou ČR a ČSSR v krabici

1 500 Kč on-line

269386 Celý svět partie známek + Album
Celý svět - zbytková sestava známek v zásobníku. 

120 Kč on-line

269843 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

416 Kč on-line

269844 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

480 Kč on-line

269845 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

288 Kč on-line

269847 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

2 240 Kč on-line

269848 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

576 Kč on-line

269849 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

1 600 Kč on-line

269850 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

1 600 Kč on-line

269851 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

576 Kč on-line

269852 Umění partie známek + Album A4
Umění - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku A4.

960 Kč on-line
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270158 Celý svět partie známek + Album A4
Celý svět - dekorativní sestava známek v zachovalém zásobníku  

750 Kč on-line

273161 Celý svět partie známek
Dekorativní sestava známek na kartičce A5

100 Kč on-line

277733 Celý svět partie známek + Album
Celý svět - zbytková sestava známek v zásobníku. 

100 Kč on-line

281240 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

100 Kč on-line

281241 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

100 Kč on-line

281242 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

100 Kč on-line

281243 Celý svět partie známek + Album
Velmi zajímavá partie známek z celého světa v zachovalém
zásobníku

200 Kč on-line

281255 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281256 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281257 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281258 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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281259 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281260 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281261 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281262 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281263 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281264 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281265 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281266 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281267 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281268 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281269 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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281270 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281271 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281272 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281273 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281274 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281275 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281276 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281277 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

200 Kč on-line

281278 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

200 Kč on-line

281279 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

200 Kč on-line

281280 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line
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281281 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281282 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281283 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281284 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281285 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

281286 Celý svět partie známek
Sestava známek na kartičce A5

50 Kč on-line

Literatura a Pomůcky

266240 Katalog na známky Michel Mittelamerika 2015
Nový katalog na známky

750 Kč on-line

266241 Katalog na známky Michel Karibische Inseln 2015/16 K-Z
Nový katalog na známky

750 Kč on-line

266242 Katalog na známky Michel Westafrika 2013 A-G
Nový katalog na známky

750 Kč on-line

266243 Katalog na známky Michel Westafrika 2013 H-Z
Nový katalog na známky

750 Kč on-line
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266246 Katalog na známky Michel Deutschland 2019/20
Nový katalog na známky

950 Kč on-line

266247 Katalog na známky Michel Südwesteuropa 2019
Nový katalog na známky

1 200 Kč on-line

266248 Katalog na známky Michel Südeuropa 2019
Nový katalog na známky

1 200 Kč on-line

266249 Katalog na známky Michel Südosteuropa 2019
Nový katalog na známky

1 200 Kč on-line

266250 Katalog na známky Michel Mittelamerika 2019
Nový katalog na známky

1 600 Kč on-line

266251 Katalog na známky Michel Karibische Inseln 209/20 K-Z
Nový katalog na známky

1 600 Kč on-line

266252 Katalog na známky Michel Karibische Inseln 209/20 A-J
Nový katalog na známky

1 600 Kč on-line

266253 Katalog na známky Michel Nordafrika 2016-17
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

266254 Katalog na známky Michel Ostafrika 2017
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

266255 Katalog na známky Michel Ozeanien 2016 A-M
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

266256 Katalog na známky Michel Südasien 2016
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line
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266257 Katalog na známky Michel Südostasien 2017
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

266258 Katalog na známky Michel Asien 2017/18
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

266259 Katalog na známky Michel Deutschland Spezial 2019
Nový katalog na známky

1 350 Kč on-line

266261 Katalog na známky Michel Franzözische kolonien 2017
Nový katalog na známky

1 500 Kč on-line

268568 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

100 Kč on-line

268570 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268571 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268572 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268573 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268574 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268575 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line
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268576 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268578 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268579 Album na celistvosti a FDC
Zachovalý zásobník na obálky

200 Kč on-line

268588 Pákové desky Leuchtturm - Francie
Zánovní pákové desky

500 Kč on-line

268589 Francouzská Antarktida zasklené listy Leuchtturm
1948-89Zánovní pákové desky

900 Kč on-line

268590 Francouzská Antarktida zasklené listy Leuchtturm
2003-2009Zánovní pákové desky

450 Kč on-line

270116 Album na známky A4/30 KVP
Zachovalý zásobník na známky A4

400 Kč on-line

270118 Album na známky A4/30
Zachovalý zásobník na známky A4

490 Kč on-line

270129 Album na mince + 5 listů
Nový zásobník na listy

300 Kč on-line

270156 Pérové desky
Zachovalé pérové desky

100 Kč on-line

273221 Philatelic events that changed the World
Filateliestická příručka

80 Kč on-line
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273222 Postal reform the Penny Black
Filateliestická příručka

640 Kč on-line

273223 Guinnessova kniha o známkách
Filateliestická příručka

320 Kč on-line

273226 Sto let poštovní známky 1840-1940 Karel Basika
Sto let poštovní známky 1840-1940 Karel Basika

160 Kč on-line

273227 Poštovní reforma 1837-1937 - Karel Basika
Poštovní reforma 1837-1937 - Karel Basika

120 Kč on-line

273229 Aukční katalog - Chille - Joseph Hackmey
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273230 Aukční katalog - Romania - Eduardo Cohen
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273231 Aukční katalog - Corinphila 2018
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

120 Kč on-line

273235 Aukční katalog - Australia - Besancon
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273236 Aukční katalog - Australia - Besancon
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273237 Aukční katalog - Australia - Besancon
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273238 Aukční katalog - Schweiz - Jack Luder
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line
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273239 Aukční katalog - Schweiz - Jack Luder
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

160 Kč on-line

273240 Aukční katalog - Schweiz - Corinphola 2018
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

120 Kč on-line

273241 Aukční katalog - Schweiz - Corinphola 2018
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu. Včetně
výsledkové listiny!!

120 Kč on-line

273242 Aukční katalog - Tasmania - Koichi Sato
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273245 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2011
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273246 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2011
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273247 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2010
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273248 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2009
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273249 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2010
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273250 Aukční katalog - Rarities of the World - Feldman 2009
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273252 Aukční katalog - British Guiana and Honduras - Foxley
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line
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273253 Aukční katalog - Cayman Islands - Graham Booth and
John BylAukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273254 Aukční katalog - Nevis - Federico Borromeo
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273255 Classic Collestions - St. Lucia - Charles Freeland
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

400 Kč on-line

273256 Classic Collestions - St. Kitts Postal history - Brian
BrookesSpecializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

400 Kč on-line

273257 Classic Collestions - Barbados - Frank Deakins
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

400 Kč on-line

273258 Antigua The Stamps and Postal History - Charles
Freeland, John M. JordanSpecializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

1 200 Kč on-line

273259 Montserat  - Charles Freeland
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

760 Kč on-line

273260 Trinidat - John Marriott, Michael Medlicott, Reuben A.
RamkissoonSpecializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

1 200 Kč on-line

273261 Trinidat Early BWI Covers Peter C. Ford
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

600 Kč on-line

273262 Bahamas - Peter Fernbank
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

1 200 Kč on-line

273263 The Tudway Letters - Mary Gledall
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

600 Kč on-line
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273264 Tobago - Peter C. Ford, Charles Freeland, Edward
BarrowSpecializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

1 000 Kč on-line

273265 The Queens Stamps - Nicolas Courtney
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

760 Kč on-line

273266 A History of The Ship Letters of the British Isles - A.W.
Robertson I+IISpecializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

3 600 Kč on-line

273267 Famous Stamps pt The World
Specializovaná příručka známek a celistvostí

160 Kč on-line

273269 The Isleham Collestion of Worldwide Postage Stamps
Specializovaná příručka, kde je vyobrazeno spoustu zajímavostí a
rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

160 Kč on-line

273271 British Guiana - W.A. Towsend, F.G. Howe
Aukční katalog - ideální publika do knihovny, kde je vyobrazeno
spoustu zajímavostí a rarit, které nejsou v žádném katalogu.  

6 000 Kč on-line

277595 Album na známky A4/30 Bílé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky, bílé listy

480 Kč on-line

277596 Album na známky A4/30 Bílé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky, bílé listy

480 Kč on-line

277597 Album na známky A4/30 Bílé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky, bílé listy

480 Kč on-line

277598 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277599 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line
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277600 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277601 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277602 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277603 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277604 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, vatované desky,
černélisty

560 Kč on-line

277605 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277606 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277607 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277608 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277609 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277610 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line
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277611 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277612 Album na známky A4/32 Černé listy
Nový zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky, černé
listy

560 Kč on-line

277613 Album na známky A4/32 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

400 Kč on-line

277614 Album na známky A4/30 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

400 Kč on-line

277615 Album na známky A4/30 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

400 Kč on-line

277616 Album na známky A4/30 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

400 Kč on-line

277617 Album na známky A4/30 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

400 Kč on-line

277618 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky, nevatované desky, černé listy

480 Kč on-line

277619 Album na známky A4/30 Černé listy
Nový zásobník na známky, nevatované desky, černé listy

480 Kč on-line

277622 Album na známky A4/16 Černé listy
Zánovní zásobník na známky v modré barvě, nevatované desky,
černé listy

240 Kč on-line

277625 Album na známky Vario - Zelené
Nový kroužkový zásobník na známky v zelené barvě

320 Kč on-line
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277651 Plastové listy Vario 1C - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277652 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277653 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277654 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277655 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277656 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277657 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277658 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277659 Plastové listy Vario 2VC - 5 ks
Nové plastové listy Vario

40 Kč on-line

277661 Plastové listy Optima 1C - 10 ks
Nové plastové listy Optima

100 Kč on-line

277662 Plastové listy Optima 1C - 10 ks
Nové plastové listy Optima

100 Kč on-line
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281233 Album na známky A4/8
Zachovalý zásobník na známky

100 Kč on-line

281234 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

200 Kč on-line

281235 Album na známky A4/30
Zachovalý zásobník na známky

500 Kč on-line

281236 Album na známky A4/30
Zachovalý zásobník na známky

500 Kč on-line

281237 Album na známky A4/30
Zachovalý zásobník na známky

500 Kč on-line

281238 Album na známky A4/30
Zachovalý zásobník na známky

500 Kč on-line

281244 Album na FDC
Zachovalý zásobník na celistvosti

100 Kč on-line

281245 Album na FDC Leuchtturm
Zachovalý zásobník na celistvosti

150 Kč on-line

281246 Album na FDC Leuchtturm
Zachovalý zásobník na celistvosti

150 Kč on-line

281247 Album na známky A4/12
Zachovalý zásobník na známky

150 Kč on-line

281248 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

150 Kč on-line
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281249 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

150 Kč on-line

281250 Album na známky A4/8
Zachovalý zásobník na známky

125 Kč on-line

281251 Album na známky A4/8
Zachovalý zásobník na známky

100 Kč on-line

281252 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

200 Kč on-line

281253 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

200 Kč on-line

281254 Album na známky A4/16
Zachovalý zásobník na známky

200 Kč on-line

27www.filatelie-stosek.cz Aukce končící 20. 6. 2021

https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281249
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281250
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281251
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281252
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281253
https://www.filatelie-stosek.cz/index.php?da=281254

	Úvodní stránka
	Aukční podmínky
	ČSR I - Sbírky a partie (1)
	ČSSR - Celistvosti (1)
	ČSSR - Sbírky a partie (1)
	Maďarsko (6)
	Německo (8)
	Ostatní (1)
	Polsko (1)
	Rakousko (3)
	Rumunsko (3)
	Řecko (1)
	SSSR (Rusko) (11)
	Vatikán (1)
	Ostatní (9)
	Německo celistvosti (1)
	Celý svět (75)
	Literatura a Pomůcky (131)

