Pravidla online aukce
1. Pořadatel aukce
Charitativní online aukci pořándn ABF, a.s. IČO:63080575, se sídle Beranoivých 667, 199 00, Prraha 9 Letňany, zapsann u MS iv Prraze, oddíl B, ivložka 3309, a to za účele získnní fnančních prostřáedků pro
fnancoivnní Č S MO LLADR BBY  - KA-DRICAPrOAA- Y BVŘII. Na í to účele uudou iv rn ci uenefční
aukce prodnivnny unikntní foto ourazy s ivěnoivnní autorů, které dražeuník získal od sivých dnrců (od
společnost FOX I-TE -ATIO-AL). Foto ourazy o ivelikost 60 x 40c uudou prodnny to u účastníkoivi
aukce - dražiteli, který iv rn ci online aukce nauídne nejivyšší kupní cenu. Ayurané fnanční prostřáedky
uudou přáednny na iveletrhu FO FISKI-G a to iv souotu 22.2.2020 členů Č S MO Lladruuy, který je
jedinou ryunřáskou organizací iv České repuulice sdružující handicapoivané ryunřáe.
2. Registrace do online aukce
egistrace na htp://forfshing.cz/registrace/drazua?nl_id=610 je nutnn pro ivšechny, kteřáí chtějí
dražit.
Pro zaregistroivnní oudrží účastník dražuy potivrzoivací e ail, který ousahuje oivěřáoivací odkaz.
Lliknuí na oivěřáoivací odkaz účastník dražuy oivěřáí platnost zaregistroivané e ailoivé adresy.
Protivrzoivací e ail ousahuje dražeuní kód, dražeuní kód je nutné zadat přái každé
dražuě.

naivýšení ceny iv

DRo online aukce se ohou zaregistroivat osouy splňující některé z nnsledujících kritérií:
 Fyzické osouy starší 18 let a jsou plně sivéprnivné,
 Prrnivnické osouy zapsané iv ouchodní neuo jiné iveřáejné rejstřáíku.
Ayplnění a odeslnní registrace dnivn dražitel souhlas se shro ažďoivnní a zpracoivnní sivých
osouních údajů zadaných přái registraci, a to za pod ínek uivedených iv přáíloze „Prraividla ochrany
osouních údajů“.
3. Předměty aukce
Prřáed ěty, které se draží iv online aukci, jsou u ístěny pod odkaze
htp://forfshing.cz/soutez/drazua?nl_id=610
B každého draženého přáed ětu jsou uivedeny jeho specifkace a ivyivolnivací cena a hodnota dalšího
naivýšení . Ayivolnivací cena je nejnižší kupní cena, za kterou ůže uýt přáed ět ive ivyhlnšené aukci
účastníku aukce prodnn.
Prřáihození do aukce ,se proivndí kliknuí na zelené tlačítko PrŘIIKODRIT pod ournzke , iv textu tlačítka
je znroiveň uivedenn hodnota přáíhozu u daného přáed ětu.
Mini nlní ivýše přáíhozu usí uýt dodržena.
Bčiněný přáíhoz, tzn. aktunlní dražeuní cena uude po potivrzení iv e ailu, oka žitě ziveřáejněna na
weuu dražeuníka (iv rn ci online aukce) .
DRražeuník si ivyhrazuje prnivo dohledu nad řándný průuěhe online aukce a prnivo neakceptoivat
učiněný přáíhoz iv přáípadě pochyunosí o serióznost přáíhozu. Nadané přáíhozy jsou znivazné.

4. Konec aukce
Online aukce uude ukončena 5. února 2020 iv 16:00 hodin. Aydraženn cena přáed ětu je konečnn.
DRražitel, jehož přáíhoz uude iv douě konce aukce nejivyšší, se stnivn ivlastníke draženého přáed ětu a
kupní cena, za kterou přáed ět ivydražil, se stnivn dare pro Č S MO LLADR BBY  – KA-DRICAPrOAAY BVŘII
5. Platební a administratvní část
Aydražené přáed ěty usí uýt uhrazeny nejpozději do 3 pracoivních dní od skončení aukce, a to:
 přáeivode na účet číslo 5085320005/4000, AS je číslo dražitele;
Prokyny k platuě oudrží dražitel e aile .
Bhrazení kupní ceny se rozu í přáipsnní platuy na účet ABF, a.s. -edojde-li k to uto datu k úhradě,
přáed ět zůstnivn iv ajetku ABF, a.s. a přáed ět uude nauídnut dražiteli s druhou nejivyšší nauídkou.
6. Předání díla
Prřáednní ivydraženého přáed ětu uude proivedeno po zaplacení kupní ceny na iveletrhu FO FISKI-G
2020 iv arenlu PrAA EXPrO Pr AKA, Beranoivých 667, Prraha 9, 190 00 a to na pódiu ive ivstupní/ivýstaivní
hale č…. dne 22.2.2020 od 16:00 hod.
A přáípadě, že neuude ožné osouní přáeivzeí, uudou ivydražené a řándně uhrazené přáed ěty zaslnny
na adresu, kterou dražitel zadal přái registraci. Prokud uude požadoivat zaslnní přáed ětu na jinou
adresu, je nutné o to infor oivat dražeuníka na e ail: sedlacek@auf.cz. Prřáed ěty uudou zasílnny
pouze iv rn ci Č za jednotou cenu poštoivného 500,- Lč, kterou se dražitel zaivazuje uhradit na účet
ABF, a.s. č. 5085320005/4000, AS je číslo dražitele.

Děkujeme, že jste se rozhodli podpořit naší charitatvní aukci!

