ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST
POBOČKA ŠUMPERK
Vás srdečně zve na 89. neveřejnou aukci
numismatického materiálu, která se koná
v sobotu 7. května 2022 v Domě kultury
(sady 1. máje - u hotelu Grand)
v neděli 8. května 2022 on line
v pondělí 9. května on line

PÁTEK

6. května:

SOBOTA 7.května:

SOBOTA

PROGRAM:
16.30 – 18.30 hod. přátelské setkání v klubovně DK
spojená s prohlídkou materiálu
6.30 - 8.30 hod. prohlídka nabízeného materiálu
8.30 - ZAHÁJENÍ
15,00 - předpokládané ukončení

od 8,30 hod. se budou dražit položky:

1 - 1351

na sále,
on-line, na limity

NEDĚLE

od 15,30 hod. se budou dražit položky: 1.352 – 2460 on-line, na limity

PONDĚLÍ

od 15,30 hod. se budou dražit položky: 2.461 – 3800 on-line, na limity

Schůze je pořádána podle platného aukčního řádu. Jakékoliv narušování tohoto řádu bude
postiženo vyloučením z účasti na jednání. Upozorňujeme, že vývoz předmětů aukce
do zahraničí podléhá zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
Kupující si vývozní povolení obstarává sám.
Písemné limity zasílejte na adresu :

Česká numismatická společnost
P.O.Box 70
787 01 Šumperk 1

Upozorňujeme limitenty , aby neopomněli vyplnit příslušnost ke kmenové pobočce a podpis,
včetně čitelné adresy !!!
Reklamace na kvalitu materiálu je možno uplatnit pouze dle platného aukčního řádu. Vydražené
položky platí přítomní členové při předání materiálu na schůzi.
Limitentům budou rozesílány na dobírku.
DODRŽUJTE PŘÍHOZY DLE PLATNÉHO AUKČNÍHO ŘÁDU !
Režijní poplatek za katalog činí 120,-Kč - uhraďte jej prosíme Vás obratem přiloženou
složenkou, jinak ihned vraťte (s čitelnou zpáteční adresou) na adresu:
Česká numismatická společnost
P.O.Box 70
787 01 Šumperk 1

1

Při Vaší osobní účasti na aukci můžete katalog uhradit přímo u nás! Při zaslání limitu
nemusíte katalog platit, jeho cena Vám bude připočítána k dobírce při vyúčtování limitu!
Teprve v případě jeho nevyřízení prosíme o provedení úhrady přiloženou poštovní
poukázkou.
PRO DODAVATELE JE KATALOG ZDARMA!
Nabídkový seznam sestavili:

Dr. Petr Holub
Dr. Jan Přichystal
Mgr. Jar. Ondráček

GSM: +420 602 744 875
GSM: +420 721 677 066
GSM: +420 725 951 870

Ostatní korespondenci,včetně dotazů,vyřizuje předseda pobočky:
Dr. Petr Holub

Tel.: +420 581 048 949
GSM: +420 602 744 875
e.mail:pholub.cns@seznam.cz

e-mail:pholub@mybox.cz

Na výše uvedenou adresu zasílejte i objednávky nabídkových katalogů, event. zrušení jejich
odběru.
Prosíme o čitelné vyplnění poštovní poukázky !
Nabídky hodnotného materiálu pro příští aukci č. 90, která se uskuteční v sobotu
12. listopadu 2022, zasílejte nejpozději do 31.července 2022 na adresu:
Česká numismatická společnost
P.O.Box 70
787 01 Šumperk 1
Docílené ceny z minulé aukce jsou uvedeny na konci katalogu společně se seznamem použité
literatury, vysvětlivkami k označení materiálu a používání zkratek.
Položky označené před pořadovým číslem symbolem ◆ jsou vyobrazeny.
Všechna vyobrazení jsou na webových stránkách:
- www.numismatika.cz sekce ČNS Šumperk
- www.nume.cz sekce ČNS Šumperk
Aukční poplatky kupujícího činí 12%.
Na Vaši účast se těší
výbor pobočky ČNS v Šumperku
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