AUKČNÍ ŘÁD – RETRO GARÁŽ
1. Základní pojmy
Pořadatel:
Retro Garáž, Ing. Pavel Kočí, IČO: 88812456
Aukce:
Způsob prodeje/nákupu předmětu, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání aukce na základě návrhů na
uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní smlouvy.
Aukční řád:
Aukční řád vymezuje základní podmínky a pravidla Aukce organizované Pořadatelem. Je vždy nedílnou
součástí Kupní smlouvy a Účastník aukce svým podpisem stvrzuje, že je s sním srozuměn při registraci
k účasti na Aukci. Aukční řád upravuje vzájemná práva a povinnosti Pořadatele, Vlastníka a Účastníků
aukce.
Vlastník:
Fyzická nebo právnická osoba, pro kterou zajišťuje Pořadatel prodej předmětu prostřednictvím Aukce.
Účastník:
Fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Pořadatelem Smlouvu o účastni na aukci.
Vydražitel:
Účastník, který při splnění podmínek Aukce dal nejvyšší nabídku kupní ceny.
Licitátor:
Licitátorem je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet Pořadatele úkony při dražbě.
Kupní smlouva:
Kupní smlouva uzavřená mezi Pořadatelem, jako prodávajícím, a Vydražitelem, jako kupujícím, která se
uzavírá okamžikem vydražení předmětu v Aukci.

2. Podmínky účasti
2.1. Každý Účastník aukce je povinen se registrovat k účasti na aukci.
Registrace probíhá osobně podpisem rezervačního formuláře v den aukce v místě konání aukce.
Registrací na aukci se Účastník aukce zavazuje dodržovat podmínky a pravidla aukce definované v tomto
Aukčním řádu.
2.2. Nakupování prostřednictvím Aukce je dostupné všem osobám, které splňují všechna níže uvedená
kritéria:
(I) Jsou řádně zaregistrované na aukci;
(II) Jsou svéprávné;
(III) Nejsou osobami, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům Aukce; osobami, na jejichž
majetek byl prohlášen konkurz nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že jejich majetek
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, a to po dobu tří let od právní moci takového
rozhodnutí;
(IV) Nejsou zaměstnanci Pořadatele, ani osobami jemu blízkými;
(V) Nejsou osobami, kterým ze strany Pořadatele nebyla povolena registrace do Aukční síně.
2.3 Pořadatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy o účasti na
aukci se stávajícím Účastníkem a to i bez uvedení důvodu.

3. Předměty nabízené v Aukci
3.1.
Účastníci aukce si mouhou předmět nabízený v Aukci prohlédnout na internetových stránkách
Pořadatele www.retro-garaz.cz, kde je daný předmět zveřejněn a detailně popsán včetně fotografií.
Nabízený předmět si mohou Účastníci aukce rovněž prohlédnout v den aukce v místě konání akce Retro
Garáž. Pořadatel se zavazuje Účastníkům poskytnout maximální možnou součinnost k tomu, aby jim bylo
umožněno si předmět před zakoupením důkladně prohlédnout.
3.2. Pořadatel zprostředkovává prodej případně prodává vlastní motorová vozidla, především auto-moto
veteránů formou Aukcí, tedy způsobem prodeje předmětů, kdy výše ceny je tvořena po dobu trvání
Aukce na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) zájemců o uzavření kupní ceny.

4. Průběh Aukce a uzavření Kupní smlouvy
4.1. Aukci zahajuje Licitátor vyzváním k podání nabídek (příhozů) Účastníků aukce oznámením vyvolávací
ceny stanovené pro daný předmět.
4.2. Aukce běží do té doby, dokud jsou činěny příhozy, přičemž poslední příhoz představuje výslednou
kupní cenu prodávaného předmětu.
4.3. Hodnota prvního příhozu je vždy rovna vyvolávací ceně. Příhoz Účastníka je vždy závazný a jeho
anulace je vyloučena. Toto Účastník bere výslovně na vědomí a souhlasí s tím. Zároveň je Účastník
povinen jednat při příhozu zcela obezřetně.
4.4. V případě jakéhokoli podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit
příslušnou Aukci a/nebo zrušit registraci Účastníka bez jakékoli náhrady.
4.5. Bezprostředně po ukončení Aukce draženého předmětu jeho vydražením Vydražitelem bude
uzavřena Kupní smlouva mezi Pořadatelem a Vydražitelem.

5. Kupní cena
5.1. Vydražitel je povinen bezprostředně po ukončení Aukce podepsat Kupní smlouvu a zaplatit
Pořadateli výslednou kupní cenu za vydražený předmět.
5.2. Kupní cena je placena vždy v hotovosti v CZK.
5.3. Neuhradí-li Vydražitel kupní cenu ihned po skončení Aukce, má Pořadatel nárok vymáhat po
Vydražiteli smluvní pokutu ve výši kupní ceny. Pořadatel má dále nárok nabídnout k odkupu dražený
předmět Účastníkovi, který skončil v aukci ihned za původním Vydražitelem.
5.4. Výhrada vlastnického práva – Vydražitel nabývá vlastnické právo k vydraženému předmětu teprve
úplným uhrazením výsledné kupní ceny a podepsáním kupní smlouvy.

6. Převzetí předmětu Vydražitelem
Vydražitel si převezme vydražený předmět bezprostředně po ukončení aukce a jeho odvoz si zajistí na
vlastní náklady.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné vady draženého předmětu. Vydražitel souhlasí s
tím, že v případě objevení vad nemá nárok na vrácení draženého předmětu a odstoupení od kupní
smlouvy.
7.2. Pořadatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit (tj. doplnit a/nebo jinak změnit) tento Aukční řád,
a to i bez předchozího oznámení jednotlivým Účastníkům tak, že uveřejní jeho aktuální úplné znění na
internetových stránkách www.retro-garaz.cz. Tímto uveřejněním nabývá změněný Aukční řád platnosti a
účinnosti.
7.3. Tento Aukční řád je platný a účinný od 1.10.2018 a je k dispozici na adrese www.retro-garaz.cz.

