
 

 

 
Elektronická aukce  EURO – negarantovaná cena    
                                                     
Aukce všech vozidel zařazených do aukce začíná časem jejího zahájení, všechna vozidla se draží samostatně 
(v čase určeném pro dražbu si zájemce po kliknutí na Detail položky vybere konkrétní vozidlo/vozidla, která 
chce dražit). Nejnižší možná nabídka na Kupní cenu je rovna výši Vyvolávací ceny. Poté je možné přihazovat v 
rozpětí minimálního případně maximálního příhozu. Podání nabídky se provádí kliknutím na tlačítko 
„Přihodit“. Od přijetí poslední nabídky mají přihlášení Registrovaní dražitelé časový interval, který je uveden 
na kartě vozu, pro podání vyšší nabídky (to je čas do konce aukce, čas ukončení aukce se může posunout v 
případě příhozu, který posune ukončení aukce ). Každému Účastníkovi aukce se vždy zobrazuje informace, 
zda jeho nabídka je nejvyšší či nikoliv. V případě, že v časovém intervalu, který je uveden na kartě vozu, od 
podání poslední nabídky na Kupní cenu žádný účastník aukce nepodá vyšší nabídku, stává se Vítězným 
Účastníkem aukce ten Účastník aukce, který podal poslední nejvyšší nabídku na Kupní cenu. Vyrozumění 
ostatních účastníků Aukce ve smyslu § 1779 Občanského zákoníku, kteří v soutěži na uzavření smlouvy na 
koupi konkrétního Vozidla neuspěli, že jejich návrhy byly odmítnuty, probíhá tak, že po skončení aukce 
tohoto Vozidla, nedostanou potvrzení o vydražení vozidla. Car Aukce má právo odmítnout návrh Vítězného 
účastníka Aukce a kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít. Vítězný účastník Aukce je o vítězství 
vyrozuměn pomocí e-mailové zprávy na kontaktní mail uvedený při registrace Dražitele. Termín na potvrzení 
návrhu Kupní ceny v tomto typu aukce je obvykle 5 pracovních dní po jejím skončení.(uvedená doba se může 
prodloužit) Vítězný účastník je povinen garantovat svoji nabídku 7 (sedm ) pracovních dní počínaje dnem 
následujícím po skončení Aukce. U tohoto typu aukce je Kupní cena vždy uvedena bez DPH, převzetí vozidla 
proběhne po zaplacení přepravy vozidla do ČR, registraci vozidla včetně Evidenční kontroly, nebo STK na 
výdejním místě. 
Výdejní místo: 
Car Aukce, spol. s r.o. 
K Raškovci 1360/V 
Kolín 5, 260 02 
Provozní doba : pondělí až pátek, 8:00 - 16:30 
 
Negarantovaná cena -  Účastník aukce čeká na schválení svého podání Kupní ceny,  Car Aukce má  právo 

odmítnout návrh Vítězného účastníka Aukce a Kupní smlouvu na předmětné Vozidlo neuzavřít  

UPOZORNĚNÍ : 
Cena zobrazená v Kč je pouze orientační. 
Závazná cena pro příhoz v aukci je VŽDY zobrazena v EUR, bez DPH.  
Vítězný Účastník aukce obrží fakturu s částkou za nabídnutou cenou + 21% DPH. 
Cena dopravy je účtována v reálných nákladech 12 Kč / km, bez DPH 
Orientační cena  dopravy za jedno vozidlo : Kolín / Mnichov DE je 10 000,- Kč, bez DPH 
 
Pro více informací a přesnou kalkulaci ceny pište na: info@caraukce.cz 


