AUKČNÍ ŘÁD
platný ode dne 15.11.2014
QUANTENEL s. r.o., se sídlem Třinec, Oldřichovická č.p. 84, PSČ: 73961, ČESKÁ REPUBLIKA, zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32252, IČO: 28563859, DIČ:
CZ28563859, dále jen provozovatel www domény „ANCIENT ART INVEST“, prodává svým jménem a na svůj účet
(dále jen „prodávající“) umělecké předměty ve svém vlastnictví, a to formou neveřejných aukcí prostřednictvím
internetu. To znamená formou internetových e-aukcí na doméně www.ancientartinvest.com. Aukce uměleckých
předmětů jsou pořádány dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu s uměním a tohoto aukčního řádu. Aukce
se řídí příslušnými ustanoveními zákona o dražbách, občanským a obchodním zákoníkem ČR a tímto aukčním
řádem.
Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související se řídí českým právem, zejména
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Použití Úmluvy OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží, včetně Úmluvy OSN o promlčení při mezinárodní koupi zboží, je vyloučeno.

1) QUANTENEL s.r.o. draží neveřejnou aukcí, internetovou e-aukci za těchto podmínek pouze umělecké
předměty nepocházející z trestné činnosti a předměty výlučně ve svém vlastnictví. Prodávající prohlašuje, že je
jediným vlastníkem jím nabízených předmětů, že na těchto neváznou žádné právní vady ani nejsou zatíženy
žádným břemenem a že není jakkoliv omezen v právu s nabízenými předměty nakládat a převést jejich
vlastnictví.
2) Dražit může fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická s výjimkou vlastníka věci a to ani v
zastoupení. Účast na aukci je vázána registrací v elektronické podobě. Registrace umožňuje účast na
dražbě a možnost stát se dražitelem. S údaji bude nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou
poskytovány třetím osobám.
3) Dražitelé mohou podávat své příhozy či limity s určitými finančními omezeními:
a) stálí zákazníci a pravidelní dražitelé a odběratelé mají neomezený finanční limit;
b) dražitelům, kteří nedodrželi své finanční závazky a neodebrali či nezaplatili předměty z minulých aukcí, aniž by
byli s ANCIENT ART INVEST dohodnuti, bude přístup k dražbě zamítnut.
4) Oznámením aukce (dražební vyhláškou) se rozumí uveřejnění věci v internetové aukci. Předměty jsou
popsány podle vžitých aukčních zásad a uveden je jejich stav a vyvolávací cena (nejnižší podání.) Veškeré údaje
o předmětech zařazených do aukce a ocenění předmětů vyjadřují názor ANCIENT ART INVEST a jsou popsány
podle nejlepšího svědomí a vědomí a za použití odborných expertíz, nelze je však považovat za právní ručení.
Podrobný popis zkratek, citované literatury, rozměry předmětů apod. naleznete na našich
www.ancientartinvest.com stránkách.
5) Momentem uveřejnění věci v internetové aukci jsou věci připravené k dražbě. Datum a přesná doba jejího
ukončení jsou u každé položky uvedeny resp. budou uvedeny po prvním podání, kterým současně bude dražba
zahájena. Bude-li učiněn příhoz či podání 5 minut před uvedeným koncem, čas ukončení se prodlužuje vždy
o 5 minut a to až do doby posledního (nejvyššího) příhozu.
Dražitel, který učinil nejvyšší nabídku, se stává vydražitelem a aukce je ukončena.
6) V průběhu konání aukce je umožněna elektronická prohlídka nabízených věcí formou vyžádání si detailních
fotografií draženého předmětu na email. Pořadatel e-aukce na doméně www.ancientartinvest.com společnost
QUANTENEL s.r.o. si dovoluje e-aukci kdykoli bez udání důvodu prodloužit, pozastavit nebo ukončit.
7) K dražbě konkrétního předmětu dochází tehdy, když kterýkoliv z dražitelů učiní podání (příhoz). Za příhoz se
považuje označení položky v kolonce "příhoz". Výše částky představující příhoz je dána podle výše vyvolávací
ceny a to takto:
při prvním podání zůstává vyvolávací cena nezměněná, dále potom
do 10.000 EUR činí příhoz 500 EUR,
do 20.000 EUR činí příhoz 1.000 EUR,
do 50.000 EUR činí příhoz 2.000 EUR,
nad 50.000 EUR činí příhoz 5.000 EUR.
Výše příhozu může být automaticky generovaná aukčním programem.
8) Limity. Dražitel může v kolonce "limit" uvést svoji nejvyšší nabídku (limit). Tyto nabídky budou drženy v tajnosti
a ANCIENT ART INVEST draží pro dražitele co nejvýhodněji a začíná dražit od uvedené vyvolávací ceny. V
případě dvou či více nejvyšších nabídek na stejnou věc se začíná vyvolávat o příhoz víc, než činí druhá nejvyšší
nabídka. Při shodě výše nejvyšších nabídek má přednost dražitel, který ji zadal dříve. Limity lze v průběhu aukce
libovolně zvyšovat.

9) Vydražitel je učiněným podáním vázán. O způsobu odběru a platby je vydražitel povinen před (ve formuláři
při registraci) nebo po udělení příklepu informovat ANCIENT ART INVEST. Nebude-li individuálně dohodnuto
s ANCIENT ART INVEST jinak (zaslání mezinárodní přepravní službou + pojištění vydraženého předmětu za
příplatek), vydražené věci budou rezervovány k osobnímu odběru do 30 pracovních dnů od udělení příklepu.
Předání předmětu se uskuteční v Pražské pobočce, kde bude předmět uložen a pojištěn v bankovní úschově.
Kupní cena předmětu aukce je splatná nejpozději do 21 dnů ode dne konání aukce.

10) Vydražitel je povinen ve lhůtě uvedené v bodu 9) zaplatit dosaženou cenu, která je cenou kupní. Platba
je možná pouze bankovním převodem na účet QUANTENEL s.r.o. (který vydražiteli předmětu sdělíme). To
z důvodů identifikace platby a plátce, která je potřebná pro vystavení prodejního dokladu. K dosažené ceně se v
internetové aukci nepřipočítávána žádná aukční přirážka. Předmět, který nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen,
může být jako předmět zmařené aukce vyvolán znovu podle bodu 6. Předmět, který nebyl vydražen může být
nabídnut k prodeji dražitelům, kteří se umístili v dražbě na nižších pozicích sestupně než vydražitel, který
nezaplatil ve stanovené lhůtě za předmět aukce. K příhozům dražitele, který nezaplatil, se dále nepřihlíží a je
vyloučen z dalších aukcí.
11) Po zaplacení sjednané kupní ceny bude vydražiteli vydán vydražený předmět spolu s osvědčením o nabytí
věci v aukci, kterým je deklarován přechod vlastnického práva se všemi důsledky na vydražitele. Bude předán
certifikát TL datování a autenticity. Bude předáno osvědčení o vývozním povolení (trvalý vývoz do zemí EU),
nebo bude předáno vývozní povolení mimo země EU ( trvalý vývoz mimo země EU) – do 21 dnů od vyžádání
vývozního povolení. Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení
sjednané kupní ceny.Tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu
aukce. Předmět aukce bude do doby předání vydražiteli umístěn v pojištěné bankovní úschově v Praze zdarma.
12) ANCIENT ART INVEST sleduje průběh aukce, registruje příhozy, limity a udělení příklepů. Neručí za chyby či
nesrovnalosti vzniklé při přenosu dat v elektronické síti.
13) Reklamace. Reklamovat lze nejpozději při převzetí věci. Důvodem k reklamaci se rozumí, že popis věci
zásadně neodpovídal skutečnosti. Reklamace se řídí českým právem, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
14) Účastníci aukce jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto aukčního řádu.
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