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DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA
Dražebník KM NUMIS s.r.o., Stoličkova 1968/31, 767 01
Kroměříž, IČ 05731950,
vyhlašuje konání dobrovolné společné dražby movitých věcí, konané podle zákona
26/2000 Sb. v platném znění.
Datum a místo konání dražby:

DRAŽBA č. 8 SE KONÁ
JAKO INTERNETOVÁ ONLINE AUKCE,
PROSTŘEDNICTVÍM WWW.NUME.CZ,
BEZ DRAŽBY V SÁLE !
Účast v samotné online aukci je možná pouze na základě předchozí registrace do
8. aukce, do níž se účastníci registrují prostřednictvím www.nume.cz, a to do pátku
20. listopadu 2020 do 18.00 hod.
POZOR, PRO ÚČAST V ONLINE AUKCI JE NUTNÁ REGISTRACE PRO DANOU DRAŽBU,
NESTAČÍ OBECNÁ REGISTRACE NA NUME !

1. část: sobota 21. listopadu 2020, od 9:00 pol. 1−915 zlato, antika, bohemika, Slezsko,
církevní a rodové ražby, rakouské země, Uhry, FJI
2. část: neděle 22. listopadu 2020, od 17:00 pol. 916−1632 ČSR, papírová platidla, ostatní
země, medaile, faleristika
Předmětem dražby jsou věci, jejichž číslovaný soupis je součástí dražebního seznamu
(aukčního katalogu), který je přílohou dražební vyhlášky. Aukční katalog je rovněž zveřejněn
na stránkách www.km−numis.cz, www.numismatika.cz a www.nume.cz
Prohlídka dražených předmětů je možná po předchozí dohodě v sídle dražebníka. Na
vyžádání rovněž zašleme fotografie položek, které nejsou v katalogu či webových stránkách.

Limity je možno zasílat obvyklým způsobem, poštou na adresu dražebníka (zavčas
s ohledem na doručování pošty), mailem na adresu: jan.vid@seznam.cz, nebo
prostřednictvím www.nume.cz. Uzávěrka příjmu limitů je v pátek 20.11.2020 ve 20.00 hod.

DRAŽEBNÍ ŘÁD
1.

ÚČASTNÍCI DRAŽBY

Účastníkem dražby mohu být fyzické i právnické osoby, splňující podmínky zákona, může
jím být i stát. Účastníkem dražby se stává ten, kdo odevzdá vyplněnou přihlášku do dražby
a je mu přiděleno dražební číslo.
Účastníci dražby jsou povinni na výzvu dražebníka nebo jím pověřené osoby doložit svou
totožnost platným průkazem, obsahujícím fotografii účastníka, popřípadě doložit své
oprávnění jednat za účastníka dražby a nechat se zapsat do seznamu účastníků dražby.
Limitenti jsou povinni zaslat společně s limitem vyplněnou přihlášku do dražby, jinak je
limit neplatný.
Dražebník je oprávněn požádat osoby jemu neznámé o záruky a doložení referencí.
Dražebník může požádat účastníka dražby o složení dražební jistoty v souladu s § 14
zákona 26/2000 Sb.
Účastníci dražby se podáním přihlášky k dražbě zavazují respektovat a dodržovat
ustanovení tohoto dražebního řádu.

