PODMIENKY AUKČNÉHO PREDAJA
1. Aukcia: Aukčný predaj (aukcia) predmetov uvedených v katalógu organizujeme a vykonávame ako komisionálny predaj vo vlastnom mene na účet svojich
klientov (vlastníkov predmetov aukčného predaja). Všetky údaje o našich klientoch podliehajú obchodnému tajomstvu. Účasťou na aukcii vyjadruje účastník
bezvýhradný súhlas s obsahom týchto Podmienok aukčného predaja (“Podmienky”).
2. Účasť: Aukcie sa môžu zúčastniť domáce aj zahraničné osoby, ktoré sú plne spôsobilé na právne úkony a ktoré splnia podmienky účasti na aukcii. Zúčastniť sa
aukcie a nadobudnúť kúpou tovar je možné len vo svojom mene a na svoj účet; zastúpenie je vylúčené. Účasť na aukcii je možná aj na diaľku formou písomného
limitného podania, limitného podania na našich web stránkach (www.machochlapovic.com), alebo limitného podania na stránkach spoločnosti SIXBID (www.
sixbid.com). Aukcie je možné sa zúčastniť na diaľku v reálnom čase prostredníctvom on-line systému AUEX (www.auex.de). Účasť na aukcii je podmienená
identifikáciou účastníka platným dokladom totožnosti (u právnických osôb sa tak identifikuje štatutárny orgán, ktorý predloží aj výpis z obchodného alebo iného
verejného registra právnickej osoby, za ktorú koná, nie starší ako 6 mesiacov) a riadnym vyplnením a odovzdaním prihlášky, vrátane čestného prehlásenia a súhlasom
so spracovaním osobných údajov. Limitenti sú povinní spolu s písomným limitom zaslať uvedené doklady, inak je limit neplatný. Nám neznámi limitenti sú okrem
toho povinní poskytnúť referenciu a na vyžiadanie zložiť pred konaním aukcie zálohu vo výške 20% ich limitného podania (v prípade úspešného podania bude záloha
započítaná na kúpnu cenu). Prihlášky aj limitný lístok sú k dispozícii aj na našich web stránkach. Vyhradzujeme si právo vylúčiť z konania aukcie osoby, ktoré sa
správajú nevhodne.
3. Popis a prehliadka aukčného materiálu: Popis položiek v katalógu a ich triedenie podľa zachovalosti boli vykonané s mimoriadnou starostlivosťou; prípadné
chyby však nezakladajú akúkoľvek našu záruku alebo zodpovednosť. Všetky položky v katalógu je možné si osobne prezrieť v určenom čase a na určenom mieste
(informácia je dostupná v katalógu aj na našich web stránkach).
4. Priebeh aukcie: Pred začatím aukcie obdrží každý účastník nezameniteľné účastnícke číslo, ktoré po dobu aukcie používa na podávanie ponúk. Po dobu aukcie
je každý účastník zodpovedný, aby jeho účastnícke číslo nepoužívala iná osoba. Za limitentov vykonávame ponuky my, bez účtovania poplatku, avšak za chyby v
limitných podaniach nenesieme zodpovednosť.
Ceny uvedené v katalógu pri jednotlivých položkách sú ceny minimálne v mene euro (vyvolávacie ceny), nižšie podanie nemožno akceptovať. Aukcia prebieha
podľa pokynov licitátora. Vyhradzujeme si právo odlišne od katalógu kombinovať alebo rozdeliť položky, meniť ich poradie, alebo nepredané položky opakovane
zaradiť do aukcie. Aukcia položky začína vyvolaním poradového čísla a vyvolávacej ceny. Najbližšia možná výška podania (prihodenia) je stanovená v závislosti
od posledného podania nasledovne:
do 20 € o 1 €			
20 € - 50 € o 2 €			
50 € - 100 € o 5 €			
100 € - 200 € o 10 €			

200 € - 500 € o 20 €				
500 € - 1.000 € o 50 €			
1.000 € - 2.000 € o 100 €			
2.000 € - 5.000 € o 200 €			

5.000 € - 10.000 € o 500 €
10.000 € - 50.000 € o 1.000 €
50.000 € - 100.000 € o 2.000 €
nad 100.000 € o 5.000 €

Limitné podania, ak nie sú násobkom uvedených prihodení, sa zaokrúhľujú na najbližšie možné prihodenie smerom nadol. Pri zhodnom podaní, má prednosť limitné
podanie pred podaním v sále a podanie v sále má prednosť pred on-line podaním. V prípade zhodných podaní rovnakého druhu, prednosť má skoršie podanie.
Príklep bude udelený účastníkovi v prípade, že jeho najvyššie podanie bolo vyvolané trikrát a žiadna vyššia ponuka nebola podaná. Príklep zaväzuje úspešného
účastníka prevziať tovar a zaplatiť za neho kúpnu cenu. Námietky proti príklepu sú prípustné iba v sále a prítomní účastníci ich musia uplatniť ihneď, na neskoršie
námietky sa neprihliada. Na základe dobrého dôvodu môžeme odmietnuť udeliť príklep. O akýchkoľvek námietkach, prípadne iných sporoch ohľadom priebehu
aukcie, rozhodneme s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.
5. Cena a platobné podmienky: Príklepom akceptujeme najvyššiu ponuku, tým je dohodnutá aukčná cena a uzatvorená kúpna zmluva. Aukčná cena je základom
pre výpočet aukčnej prirážky vo výške 20% (vrátane platnej DPH) z aukčnej ceny. Aukčná cena spolu s aukčnou prirážkou tvoria zmluvnú kúpnu cenu. Platby
prijímame v mene euro alebo v českých korunách (prepočítané kurzom ECB predchádzajúceho dňa). Ak nie je individuálne dohodnuté inak, prítomní kupujúci sú
povinní zaplatiť kúpnu cenu za tovar ihneď na mieste a všetci ostatní do 7 dní od ukončenia aukcie. Po uplynutí tejto lehoty sa účtuje úrok z omeškania vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Kupujúci ďalej znáša všetky náklady, ktoré budú vynaložené pri vymáhaní akýchkoľvek jeho splatných dlhov (najmä
náklady právneho zastúpenia, súdne poplatky, atď.)
6. Prevzatie tovaru a nadobudnutie vlastníctva: Kupujúci je oprávnený prevziať si tovar až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Prevod vlastníckeho práva od
vlastníka tovaru na kupujúceho nastane okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Tovar sa na vyžiadanie odosiela na náklady a riziko kupujúceho; manipulačné a
poistné poplatky budú zahrnuté do faktúry.
7. Reklamácie a náhrada škody: U všetkých položiek v katalógu garantujeme ich autentickosť (pravosť). Vzhľadom na možnosť prehliadky aukčného materiálu
vopred za účelom zistenia jeho stavu, kupujúci prítomní na aukcii kupujú tovar “ako stojí a leží”, preto akékoľvek ich nároky z vád tovaru týkajúce sa jeho kvality
sú vylúčené. Nároky kupujúcich, ktorí sa nezúčastnili aukcie osobne, budú posúdené len v tých prípadoch, keď na tovare boli prehliadnuté zjavné vady a tie neboli v
katalógu uvedené ani inak viditeľné. Kupujúci, ktorí si tovar vyzdvihnú osobne, sú povinní tieto zjavné vady vytknúť priamo na mieste pri preberaní tovaru, ostatní
sú povinní tieto zjavné vady vytknúť do 7 dní odo dňa doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie neakceptujeme. Položky označené ako “fine” alebo nižšej kvality, ako
aj viacpoložkové tovary sú z reklamácie vylúčené. Reklamovaný tovar musí byť v rovnakom stave ako pri jeho dodaní. Právo kupujúcich na náhradu ujmy (škody)
voči nám sa vylučuje; to neplatí v prípadoch keď právne normy kogentnej povahy vylúčenie alebo obmedzenie práva na náhradu škody výslovne zakazujú (najmä
ujma spôsobená úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, atď.).
8. Osobitné povinnosti pri vývoze: Riadna úhrada príslušných daní, ciel a poplatkov splatných v zahraničí je zodpovednosťou kupujúceho. Kupujúci sú pri vývoze
predmetov kultúrnej hodnoty v zmysle zák. č. 207/2009 Z.z. do zahraničia povinní obstarať si príslušné povolenia na vývoz.
9. Záverečné ustanovenia: Aukčný predaj podľa týchto Podmienok sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Aukčný predaj podľa týchto Podmienok
nie je dražbou v zmysle zák. č. 527/2002 Z.z. Ak sú tieto Podmienky k dispozícii v niekoľkých jazykoch, v prípade akýchkoľvek rozporov, bude slovenská verzia
rozhodujúca. Tieto Podmienky sú účinné dňom ich vydania.
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