Všeobecné aukční podmínky
1.	Písemnou námětovou aukci pořádá Česká námětová společnost Svazu českých filatelistů se sídlem v Praze 5, Holečkova 10 zastoupená ing. Davidem Schillerem, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 1 (dále pořadatel). Účelem aukce je zprostředkovat prodej materiálu ve formě aukčních losů pro jiné osoby v jejich prospěch a na jejich účet.
2.	Aukce je dobrovolná veřejná činnost, jíž se může zúčastnit každá osoba, která splňuje aukční podmínky (dále dražitel).
3.	Pořadatel se zavazuje dražit pro klienta co nejvýhodněji tak, že navýší prodejní cenu o jeden příhoz výše, než je druhý nejvyšší příkaz či vyvolávací cena losu, maximálně však do výše dražitelova příhozu. V případě dvou shodných písemných příkazů, má přednost ten, který došel dříve (rozhoduje datum na podacím razítku nebo datum zaslání e-mailu).
4.	Je možno zaslat nabídku i nižší, než je vyvolávací cena; nabídky snížené o více než 10% pod stanovenou vyvolávací cenu losu však nebudou akceptovány.
5.	Požadované základní vyvolávací ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nebo snižování nabídek se řídí níže uvedenou stupnicí. V případě nedodržení výše příhozu bude příhoz zaokrouhlen směrem dolů.
do	100 Kč	......   5 Kč
do	500 Kč	.....  10 Kč
do	1000 Kč	.....  50 Kč
do	10000 Kč	.... 100 Kč
nad	10000 Kč	.... 500 Kč
6.	Je možno požádat o zaslání kopie kteréhokoli losu, a to formou černobílé kopie poštou nebo barevného skenu e-mailem. Kopie budou zaslány za úhradu nákladů (1,50 Kč za 1 stranu A4 + poštovné).
7.	Osobní prohlídka nabízených položek je možná pouze po předchozí písemné nebo telefonické domluvě v místech prohlídky materiálu, výjimečně lze sjednat i jiný způsob prohlídky.
8.	U vydražených losů se k celkové dosažené ceně připočítává expediční poplatek zahrnující poštovné a balné, žádné další poplatky se neúčtují.
9.	Pořadatel rozešle okamžitě po uzávěrce všem dražitelům vyhodnocení jejich písemného příkazu včetně expedičního poplatku. Způsob odběru materiálu je nutno označit na písemném příkazu. Distribuce vydraženého materiálu bude následovat až po úhradě celkové sumy za vydražený materiál; v případě zaslání na dobírku se zasílá vydražený materiál přímo.
10.	Platbu lze provést některým z následujících způsobů:
-	poštovní poukázkou C na adresu David Schiller, Muglinovská 29, 702 00 Ostrava 1
-	poštovní poukázkou A nebo bankovním převodem (číslo účtu 165 476 090/0600, variabilní symbol = zákaznické číslo, konstantní symbol 0308)
-	zákazníkům ze Slovenska je umožněno zaplatit v Sk složenkou na adresu, která bude uvedena u vyúčtování
-	při platbě ze zahraničí je možno částky do 1.200 Kč (= 50 USD/ = 40 EUR) uhradit hotově, tzn. poštou doporučeným dopisem, částky nad 1.200 Kč pak mezinárodní poštovní poukázkou nebo hotově v cenném psaní
11.	Losy neprodané v aukci je možné zakoupit 14 dní po uzávěrce aukce u pořadatele
12.	U losů zakoupených v aukci lze požadovat u pořadatele náhradu pouze za skryté vady, a to nejpozději do uplynutí 3 dnů od převzetí zboží (= rychlé řízení o nápravě škody). U vad zjevných z popisu nebo vyobrazení náhradu požadovat nelze. Lhůta pro rychlé řízení vyprší po uplynutí 30 dnů od uzávěrky aukce, je proto nutno si převzít materiál včas. V případě písemného jednání rozhoduje datum na podacím razítku. U sbírek a partií se doporučuje osobní prohlídka a odběr, protože u těchto vzhledem k jejich charakteru nelze požadovat náhradu. Nelze také požadovat náhradu v případě dražitelovy chyby či překlepu v katalogovém čísle losu či nabídce v písemném příkazu. Po uplynutí lhůty 30 dnů lze reklamovat vadné zboží v souladu se Zákonem 136/2002 Sb. Veškerá jednání o náhradách a reklamacích vyřizuje pouze pořadatel.
13.	Pořadatel zásadně nesděluje jakékoliv informace o původu zboží a o svých zákaznících.
14.	Pořadatel není plátcem DPH. Uvedené ceny jsou konečné.
15.	Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování koupě filatelistického zboží se řídí obecně platnými předpisy ČR a výše uvedenými body.


