-----------------------AUKČNÍ VYHLÁŠKA------------------------o provedení elektronické aukce číslo: 16/2022
I. Přehled základních údajů
Prodávající:
Poskytovatel aukčního prostředí:

Tomáš Pečený, email: tomaspeceny111@gmail.com, telefon:
776 162 711
společnost Váš majetek s.r.o., se sídlem Pražská 1470/18b,
102 00 Praha 10, IČ: 058 22 980, zapsaná oddílu C, vložce
271474 vedená u Městského soudu v Praze, kontakty:
info@vasmajetek.cz, www.vasmajetek.cz, tel. 733 103 237

Účel aukce:

Prostřednictvím elektronické aukce najít kupujícího předmětu
aukce pro prodávajícího

Název předmětu aukce:

Starožitný kávovar samovar na dřevěné uhlí

Obvyklá cena předmětu aukce:

3.000 Kč

Nejnižší podání:

1.000 Kč

Aukční jistota:

0 Kč

Privátní aukce pro:

VIP členy klubu Extrh.cz s platným předplatným

Začátek aukce:
Konec aukce:

25.1.2022
1.2.2022

Místo konání aukce:

www.vasmajetek.cz

Lhůta pro odkoupení:

7 dnů ode dne ukončení aukce

Podmínky účasti v aukci:

1. předplatné na portále www.extrh.cz
2. registrace a přihlášení se do aukce na webové stránce
www.vasmajetek.cz
3. doložení platného členství v klubu Extrh.cz zasláním
vašeho registračního emailu použitého na webu Extrh.cz, na
email info@vasmajetek.cz

(vyvolávací cena)

II. Předmět aukce
Starožitný kávovar samovar na dřevěné uhlí
Umístění a popis:
Slovní popis:
Starožitný kávovar samovar na dřevěné uhlí

www.vasmajetek.cz

III. Způsob provedení aukce
Aukce bude provedena on-line prostřednictvím elektronického aukčního prostředí (portálu)
www.vasmajetek.cz. Aukcí se pro účely tohoto jednání rozumí vyhledání kupujícího nabízejícího
nejvyšší kupní cenu, která bude nabídnuta jako nejvyšší podání činěné formou příhozů (přihazování
částek na poslední nabídnutou cenu). Příhozy v aukci nesmějí být nižší než minimální příhoz. Horní
hranice příhozu není omezena. Příhoz může být učiněn pouze registrovaným a připuštěným
uživatelem prostřednictvím portálu vasmajetek.cz jako licitujícím zájemcem. Licitující zájemce
zodpovídá za správnost svých příhozů. Pokud dojde k příhozu v posledních 5-ti minutách trvání
aukce, doba do konce konání aukce se automaticky prodlužuje a bude činit vždy 5 minut od
okamžiku učinění posledního příhozu. Portál po ukončení aukce označí (jeho identifikačním číslem
v aukci) a vygeneruje protokol o provedení aukce, který bude přístupný všem licitujícím zájemcům
v záložce dokumenty na detailu dané aukce.

Postup po vítězství v aukci
Portál www.vasmajetek.cz označí vítěze aukce v protokolu o provedeném jednání, a to jeho
identifikačním číslem v aukci. Tento vítěz je svým podáním (nabídnutou kupní cenou) vázán a má
povinnost uhradit kupní cenu v penězích (korunách českých) ve Lhůtě pro odkoupení, která je
uvedena v počtu dnů, jak je uvedeno na straně č. 1 na řádku "Lhůta pro odkoupení", a to počínaje
ode dne ukončení aukčního jednání. Po marném uplynutí této lhůty, tedy neuhrazením kupní ceny,
ztrácí vítěz aukce nárok na koupi předmětu aukce. Jiná forma plnění mimo peněz není přípustná.
Pokud vítěz nesplní svoji povinnost uhradit kupní cenu způsobem daným prodávajícím v
podmínkách aukce, není prodávající vůči vítězi ničím nadále vázán a může nabídnout předmět aukce
ke koupi jinému zájemci.
Předmět aukce se prodává ve stavu "jak stojí a leží" (úhrnkem) ve smyslu § 1918 občanského
zákoníku.
IV. Důvody k upuštění od aukce
Od aukčního jednání může být upuštěno v těchto případech:





prodávající pozbude právo předmět aukce prodat,
dojde k významné změně právního nebo fyzického stavu předmětu aukce,
prodávající od aukčního jednání upustí, v takovém případě je povinen upuštění odůvodnit,
pokud vyjde najevo, že předmět aukce nemohl být z jiného důvodu prodán formou této
elektronické aukce

V případě, že bude upuštěno od aukce, budou zájemci informováni včetně odůvodnění
prostřednictvím aukčního prostředí www.vasmajetek.cz nebo na jejich e-mail, či jiným vhodným
způsobem. Pokud některá z výše uvedených skutečností vyjde najevo po ukončení aukce, je
důvodem pro oprávněné odstoupení od povinnosti k uzavření kupní smlouvy prodávajícím i vítězem
aukce.

www.vasmajetek.cz

V.

Závěrečná ustanovení
Poskytovatel aukčního prostředí si vyhrazuje v odůvodněných případech právo na změnu podmínek
aukce, je však o tom povinen na webové stránce v detailu aukce účastníky aukce před zahájením
aukce informovat.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------konec aukční vyhlášky

www.vasmajetek.cz

