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Plná moc
Příjmení: 		
Jméno:
Firma:
Bytem / Sídlo: 		
Město:

		 			 Stát: 		

Telefon: 					 E-mail: 			
Datum narození / rodné číslo: 		
IČO / reg. č. (vyplní jen podnikatel): 		
OP | cestovní pas: 				 Platnost do: 		
Vydal: 		
(dále jen „zmocnitel“)

Zmocnitel tímto zplnomocňuje
Etcetera auctions s.r.o. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka
88523 (dále jen „zmocněnec“),
aby zmocnitele zastupoval při aukci uměleckých předmětů, kterou organizuje zmocněnec a která se bude konat dne
24. 11. 2018 v Praze (dále jen „aukce“), a to za podmínek uvedených v příloze č. 1 této plné moci (dále jen „Podmínky účasti na aukci“).
Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí se zastupováním zmocnitele jako účastníka aukce a také jako vydražitele.
Zmocnitel tímto prohlašuje, že je mu znám aukční řád, kterým se aukce řídí, jakož i Podmínky účasti na aukci, a bez výhrad s nimi souhlasí.

Katalog. č.

Předmět aukce				

Vyvolávací cena 		

Nákupní cena v Kč

Pokyny telefonem
(Ano/Ne)

		
		
		
		
		

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce. Pokud si zmocněnec ustanoví zástupců více,
souhlasí zmocnitel s tím, aby každý z nich jednal samostatně.

V

dne

		 Podpis zmocnitele

Plnou moc přijímám a dále zmocňuji ve stejném rozsahu:

Etcetera auctions s.r.o.

Etcetera auctions s.r.o.

Třída Kpt. Jaroše 12, Brno

IČ 041 63 893

www.etcetera-auctions.com
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Podmínky účasti na aukci
1. Zmocnitel je povinen udělit zmocněnci pokyny (předat plnou moc) nejpozději 1 hodinu před začátkem aukce. Zmocnitel je povinen
oznámit udělení plné moci zmocněnci poštou nebo e-mailem na: info@etcetera-auctions.com.
2. Zmocnitel bere na vědomí, že předmět aukce musí být v tabulce plné moci jednoznačně určen katalogovým číslem a stanoven u něj
nákupní limit v Kč odpovídající tarifu příhozů nebo stanovena možnost udílet pokyny telefonem.
3. Zmocněnec je oprávněn překročit nákupní limit u jednotlivého předmětu aukce na částku dalšího (vyššího) podání, pokud se nákupní
limit stanovený zmocnitelem nachází v rozmezí mezi dvěma podáními, a to tak, aby nákupní limit odpovídal možnému podání dle
aukčního řádu a aukčního katalogu.
4. Bude-li na tentýž předmět aukce udělena zmocněnci plná moc s nákupním limitem ve stejné výši od více účastníků aukce, zmocněnec
přednostně přijme tu plnou moc, jejíž udělení mu bylo oznámeno dříve.
5. V případě stanovení nákupního limitu nesmí cena dosažená v aukci (sjednaná kupní cena předmětu aukce) bez aukčního poplatku
přesáhnout nákupní limit stanovený zmocnitelem u daného předmětu aukce; tím není dotčen bod 3.
6. V případě udílení pokynů telefonem je zmocněnec ohledně nákupního limitu vázán pouze pokyny zmocnitele, které obdrží telefonicky v průběhu aukce. Pokud se v průběhu aukce nepodaří zmocněnci navázat se zmocnitelem telefonické spojení, a to bez ohledu na
důvod, potom je zmocněnec oprávněn učinit u toho předmětu aukce, u kterého tato skutečnost nastala, nabídku ve výši vyvolávací
ceny tohoto předmětu. Výlučně zmocnitel je odpovědný za pokyny, které uděluje zmocněnci.
7. V rámci zmocnění k zastupování zmocnitele při aukci každého předmětu aukce je zmocněnec jménem zmocnitele zejména oprávněn:
a) přihlásit se do aukce jako účastník aukce (kupující),
b) přijmout aukční řád,
c) v aukci činit nabídky na koupi předmětu aukce.
8. Zmocnitel bere na vědomí, že v případě vývozu předmětů koupených v aukci mimo území České republiky, nezajišťuje zmocněnec
na území státu, kam jsou předměty koupené v aukci dováženy, žádné úkony a záležitosti spojené s jejich dovozem, a to zejména daňové
a celní, a že veškeré tyto záležitosti je povinen zmocnitel zajistit samostatně a na své náklady.
9. V rámci udělené plné moci zmocnitel dále zmocňuje zmocněnce, aby zaslal předměty koupené v aukci na adresu zmocnitele a/nebo
na jinou ze strany zmocnitele určenou adresu, a to poté, co budou splněny podmínky jejich odevzdání vydražiteli uvedené v aukčním
řádu. Zmocniteli bude účtována cena za přepravu dle aktuálních ceníků smluvních přepravců zmocněnce. Zmocnitel je dále povinen
uhradit veškeré náklady za případné vyřízení povolení k vývozu do zahraničí a dále odměnu ve výši 500 Kč za každý jednotlivý předmět
aukce (poplatek externí instituci).
10. Zmocnitel bere na vědomí, že za každý předmět koupený v aukci je povinen uhradit zmocněnci aukční poplatek ve výši stanovené
v aukčním řádu. Vydražiteli je účtován k vydražené (příklepové) ceně do výše 1 000 000 Kč aukční poplatek ve výši 23 %, k vydražené
ceně od 1 000 001 Kč do 10 000 000 Kč aukční poplatek ve výši 20 %, a k vydražené ceně nad 10 000 000 Kč aukční poplatek ve výši
18 %.
11. Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec je oprávněn odmítnout přijetí plné moci, případně plnou moc přijmout jen v omezeném
rozsahu. Na tuto skutečnost zmocněnec zmocnitele uvědomí bez zbytečného odkladu poté, co se o udělené plné moci dozví. Právní
vztahy vyplývající z této plné moci se řídí českým právem.
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