Podmínky písemné aukce OLYMSPORT
1. Aukci organizuje sdružení OLYMPSPORT, převážně z přebytků svých členů.
2. Všechny vyvolávací ceny jsou v české měně (Kč). Pro lepší orientaci je u každé položky odkaz
na převodník měn, na kterém je možno zjistit aktuální kurz pro orientaci zejména
zahraničních účastníků.
3. Nabídky jsou přijímány pouze v české měně (Kč), výše příhozu je stanovena v závislosti na
vyvolávací ceně dle následující stupnice
vyvolávací cena do 48 Kč výše příhozu 2 Kč
vyvolávací cena od 50 Kč do 95 Kč výše příhozu 5 Kč
vyvolávací cena od 100 Kč do 490 Kč výše příhozu 10 Kč
vyvolávací cena od 500 Kč do 950 Kč výše příhozu 50 Kč
Vyvolávací cena nad 1000 Kč výše příhozu 100 Kč.
4. Systém je nastaven tak, že při vyvolávací ceně např. 80 Kč je výše příhozu vždy 5 Kč bez
ohledu na případný přechod do vyšší průběžné ceny. Např. při vyvolávací ceně 90 Kč budou
příhozy 95 – 100 -105 -110…
5. Písemné nabídky pod vyvolávacími cenami nebo „koupím“ nebudou akceptovány.
6. Popis aukčních položek je prováděn s co nejvyšší pečlivostí. Reklamace lze uplatňovat do 14
dní od převzetí zásilky, a to pouze v případě, že vada nebyla uvedena v popisu položky. Vady
zřejmé z popisu nelze reklamovat. Z reklamace jsou vyloučeny omyly kupujícího v čísle
položky nebo v nabídnuté částce. Je možné si vyžádat ke konkrétnímu losu další údaje.
7. Kvalita každé položky je označena třímístným číslem:
První číslice - vzhled a kvalita jako celek
Druhá číslice - kvalita otisku razítka
Třetí číslice - kvalita vylepených známek (pokud nejsou vylepeny žádné známky, je místo
této číslice pomlčka)
Hodnocení: 5 - nejlepší kvalita
1 - nejhorší kvalita
8. Položku získá uchazeč, který nabídne nejvyšší cenu, ale za cenu, která bude o jeden příhoz
vyšší než druhá nejvyšší nabídka v pořadí plus provize pořadatele. Pokud je pouze jeden
nabízející, vyhrává za vyvolávací cenu plus provizi pořadatele.
9. Nabídky lze předložit následujícími způsoby:
a) prostřednictvím internetové aplikace na www.olymp-sport.cz. Před vstupem do aukce
se musí účastník zaregistrovat, k tomu slouží kolonka „MŮJ ÚČET“ vpravo na horní liště
webu. Jakmile na uvedený e-mail obdržíte potvrzení o registraci, můžete vstoupit do aukce
a začít přihazovat.
b) e-mailem na adresu aukce@olymp-sport.cz
c) poštou na adresu: Václav Diviš, Pavrovského 2558/14, CZ-155 00 Praha 13, Česká
republika. V případě nabídky e-mailem nebo poštou vyžije účastník formuláře „Písemný
příkaz“ (je ke stažení na www.olymp-sport.cz v rubrice aukce) nebo zašle svou nabídku na
volném listu papíru. Nabídky, které budou zaslány poštou nebo e-mailem v EUR neb USD,
budou přepočítány na Kč kurzem v den přijetí nabídky.

10. Po skončení aukce zašle organizátor jednotlivým kupujícím fakturu s vyúčtováním všech
nákladů - poštovného dle platných tarifů, balného, pojistného. Na vyžádání zašle organizátor
kupujícímu fakturu v EUR nebo USD dle aktuálního kurzu ČNB.
Na úhradu režijních nákladů organizátor účtuje od kupujícího provizi ve výši 10%
z dosažené ceny dle bodu 8.
11. Do 30 dní po skončení aukce je možno dokoupit neprodané losy za vyvolávací cenu
(plus 10% provize)
12. Akceptované způsoby platby:
- bankovním převodem
- přes PayPal – organizátor umožňuje platit přes PayPal na účet
olympsport@olymp-sport.cz s příplatkem 4,5% určeného na poplatky společnosti PayPal.
- v hotovosti zasláním položek na dobírku dle tarifů České pošty
13. Použité zkratky v popisu položek a použité zkratky zemí jsou uvedeny v odkazu u kolonky
„AUKCE“ na úvodní stránce webu.
14. Účastník vstupem do aukce nebo zasláním nabídky stvrzuje, že souhlasí s těmito aukčními
podmínkami.
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Terms and conditions of the OLYMSPORT written auction
1. The auction is organized by the OLYMPSPORT association, mostly from the surplus of its
members.
2. All bidding prices are in Czech currency (CZK). For better orientation there is a link to the
currency converter for each item, where you can find the current exchange rate for the
orientation of foreign participants.
3. Bids are accepted only in Czech currency (CZK), the amount of the bid is determined
according to the following scale
starting price up to CZK 48 bid step CZK 2
starting price from 50 CZK to 95 CZK bid step 5 CZK
starting price from 100 CZK to 490 CZK bid step 10 CZK
starting price from 500 CZK to 950 CZK bid step 50 CZK
starting price over 1000 CZK bid step 100 CZK.
4. The system is set up so that at the starting price of e.g. 80 CZK the amount of the bid is
always 5 CZK, regardless of any change to a higher continuous price. E.g. at the starting price
of 90 CZK the bids will be 95 - 100 -105 -110...
5 Written offers below the asking prices or "I will buy" will not be accepted.
6 The description of auction items is made with the utmost care. Claims can be made within 14
days of receipt of the consignment, and only if the defect was not mentioned in the item
description. Defects apparent from the description cannot be claimed. Errors by the buyer in
the item number or in the amount offered are excluded from the claim. It is possible to
request additional data for a specific lauction item.

7 The quality of each item is indicated by a three-digit number
First digit - appearance and quality as a whole
Second digit - quality of the cancellations
Third digit - the quality of the stamps affixed (if no stamps are affixed, a dash replaces
this digit)
Rating: 5 - best quality
1- worst quality
8 The item will be awarded to the highest bidder but at a price one bid higher than the
second highest bid in order plus the organizer´s commission. If there is only one bidder, the
winning bidder wins at the starting price plus the orgnizer´s commission.
9 Bids may be submitted in the following ways:
a) via the Internet application at www.olymp-sport.cz. Before entering the auction, the
participant must register at www.olymp-sport.cz, for this purpose, the "MY ACCOUNT"
box on the right side of the top bar of the website is used. Once you have received a
confirmation of registration to the email provided, you can enter the auction and start
bidding.
b) by email to aukce@olymp-sport.cz
c) by post to the address: Václav Diviš, Pavrovského 2558/14, CZ-155 00 Praha 13, Czech
Republic In case of bidding by e-mail or by post, the bidder shall use the form "Austion
Order Form" (available for download at www.olymp-sport.cz in the auction section or
end his/her bid on a free sheet of paper. Bids sent by post or e-mail in EUR or USD will
be converted into CZK at the exchange rate on the day of receipt of the bid.
10 After the end of the auction, the organizer will send an invoice to the individual buyers with
an accounting of all costs - postage according to the applicable tariffs, packaging, insurance.
Upon request, the organizer will send the buyer an invoice in EUR or USD according to the
current CNB exchange rate.
To cover overhead costs, the organizer charges the buyer a commission of 10% of the
price achieved according to point 8.
11 Unsold items may be purchased up to 30 days after the end of the auction at the starting
price (plus 10% commission).
12 Accepted payment methods:
- bank transfer
- via PayPal - the organizer allows payment via PayPal to the account
olympsport@olymp-sport.cz with an additional charge of 4.5% for fees PayPal.
- cash by sending items on COD according to Czech Post tariff
13 The abbreviations used in the description of the items and the country abbreviations used
are listed in the link next to the "AUCTION" box on the home page of the website.
13 By entering the auction or sending a bid, the bidder confirms that he/she agrees to these
auction conditions.
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