®

Dražebník ing. Jaroslav Syrový, Kyjevská

Limity zasílejte obyčejným dopisem, NE DOPORUČENĚ, nebo e-mailem.
Dodržujte příhozy dle dražební tabulky uvedené v katalogu.
Dražební přirážka k docíleným cenám činí 15 %.
Dražebník není plátcem DPH.
Limity se přijímají pouze od účastníků s doručovací adresou na území České republiky.

Počet limitovaných položek není omezen.

6, 160 00 Praha 6
Číslo
položky

Tel.: +420 222942786, mob.: +420 723 875524, e-mail: syrovy.nummus@tiscali.cz, IČO: 11208457. Dražebník je plátcem DPH.

75.

Dražební číslo/číslo limitu
NEVYPLŇUJTE

DRAŽBA

PŘIHLÁŠKA
K zapsání do seznamu účastníků dražby a čestné prohlášení
Bez uvedení úplných identifikačních údajů podle §5 pís.a) a §8, odst.2) pís.a) zákona 253/2008 Sb.,
je přihláška/limit neplatný.
Firma…………………………………………………………………………DIČ: ………………………..
Příjmení……………………………………………………….Jméno…………………Titul………………
PSČ ……………….. Adresa ……………………………………………………………………………….
Spojení (e-mail, ev. telefon ), prosím uveďte pro zaslání vyúčtování aukce
……………………………………………………….
Přihlašuji se k zapsání do seznamu účastníků dobrovolné společné dražby konané dne: sobota 10. 2. 2018, dražebníkem ing. Jaroslavem Syrovým,
Kyjevská 6, Praha 6, CZ16000.
Prohlašuji na svou čest, že jsem způsobilý(á) k právním úkonům a nejsem osobou na jejíž majetek byl prohlášen konkurz, u které by v důsledku nabytí
předmětu dražby mohlo dojít v vyloučení omezení nebo narušení hospodářské soutěže. Prohlašuji, že jsem se seznámil se zněním dražební vyhlášky a
dražebního řádu vydaných k této dražbě a jejich ustanovení budu plně respektovat.
Zejména beru na vědomí, že reklamace na pravost draženého materiálu, pokud není uvedeno jinak u příslušné položky v dražebním seznamu, je nutno
ve smyslu §2165 pís. b) c) d) a § 2168 zákona 89/2012 Občanský zákoník, uplatnit u dražebníka ve lhůtě 12 měsíců od data konání dražby, jinak toto
právo zaniká. Termín je splněn dnem doručení dražebníkovi.
Dražební přirážka k docíleným cenám činí 15 % . Dražebník není plátcem DPH.
Limit bez vyplněné přihlášky k dražbě, nepodepsaný, nejasný nebo opožděný je neplatný!

Způsob platby a odběr (zaškrtněte co platí) :
Poštou na dobírku (poštovné +120,- Kč)
Zaplatím předem převodním příkazem, zaslat poštou (poštovné +90,- Kč)
Zaplatím předem převodním příkazem a vyzvednu osobně (je bez poštovného)
Č. našeho bankovního účtu: 63224319/0800 Česká spořitelna.
Platba v hotovosti u nás a to i jakkoliv malých částek je zcela vyloučena.
Kdo nemá účet v bance, může zaplatit na uvedený účet na pokladně kterékoliv České spořitelny,
to je však za poplatek 80,- Kč.
………………………………………………………
Datum

……………………………………………………………..
Podpis

Limitovaná cena
CZK

Číslo
položky

Limitovaná cena
CZK

Číslo
položky

Limitovaná cena
CZK

Číslo
položky

Limitovaná cena
CZK

