
VYHLÁŠKA-PRAVIDLA AUKCE 
 Aukce číslo:  202138    

 

Aukce má za úkol vyhledat kupujícího, kterého nabídka učiněná v aukčním jednání bude 

stanovena jako vítězná. Pro účast v aukci je nutné: 

1. registrovat se na portále s-drazby.cz 

2. přihlásit se do konkrétní aukce 

3. odsouhlasit a tím zároveň uzavřít Smlouvu o zprostředkování příležitosti 

4. složit aukční jistotu na účet dle této Vyhlášky-Pravidel aukce. 

 

Prodávající:HK traffic s.r.o. 

 

Aukční společnost: Centrum aukcí.cz s.r.o., IČ 28850700, zapsaná v oddílu C, vložce 30928 

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, sídlem Luční 598, 500 03 Hradec Králové 

 

Předmět aukce: 

Mercedes E 250 CDI kabriolet 
rok výroby : 2016 
stav  km: 146000 km 
Servisní knížka, Vozidlo v perfektním stavu, pravidelný servis, žádné poškození laku. 
aut. převodovka 
9 rychlostních stupňů 
tempomat 

podvozek 

sportovní podvozek 

airbag 

8x airbag 

aktivní bezpečnost 

ABS 
stabilizace podvozku (ESP) 
protiprokluzový systém kol (ASR) 
hlídání jízdního pruhu 
hlídání mrtvého úhlu 
parkovací asistent 
parkovací kamera 

řízení 

posilovač řízení 
nastavitelný volant 
multifunkční volant 
řazení pádly pod volantem 

chlazení, topení 



aut. klimatizace 

osvětlení 

bi-xenonové světlomety 
LED denní svícení 
senzor světel 

exteriér 

alu kola 

přístroje 

palubní počítač 
venkovní teploměr 
vnitřní teploměr 

komunikace 

satelitní navigace 

dveře 

bezklíčové odemykání 
centrál dálkový 

audio, video 

bluetooth 
CD přehrávač 

okna 

el. přední okna 

zrcátka 

el. sklopná zrcátka 
vyhřívaná zrcátka 

startování 

startování tlačítkem 
start-stop systém 

zabezpečení 

imobilizér 
alarm 

sedadla 

sportovní sedadla 
potahy kůže 
vyhřívaná sedadla 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče 
paměť nastavení sedadla řidiče 
dělená zadní sedadla 

interiér 

kožené čalounění 



ambientní osvětlení interiéru 
dřevěné obložení 

 

 

 

 

Porovnávací cena předmětu aukce:  750.000 Kč         

 

Nejnižší podání (vyvolávací cena):   520.000 Kč včetně DPH 

Minimální příhoz: 5.000 Kč 

Aukční jistota: 20.000 Kč (v případě stanovení vítězné nabídky je odměnou aukční 

společnosti) 

Údaje pro zaplacení aukční jistoty: aukční jistotu uhraďte převodem na  

č.ú.: 2900866618 / 2010 (Fio banka, a.s.) – nejdéle 1hod před začátkem aukce 

Variabilní symbol:     202138         

Specifický symbol: uveďte Vaše rodné číslo, případně datum narození ve formátu DDMMYY 

 

Aukční jistota je použita v případě stanovení vítězné nabídky v aukci jako odměna Aukční 

společnosti, kterou je vítěz aukce povinen zaplatit dle Smlouvy o zprostředkování příležitosti 

(tato částka není součástí kupní ceny). Všem ostatním účastníkům aukce, jejichž nabídka 

nebude stanovena jako vítězná, bude aukční jistota vrácena v plné výši po uplynutí 7 

pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Aukční jistota se skládá na zajištění závazku uzavřít 

kupní smlouvu a úhradu Služby obstarání příležitosti uzavřít kupní smlouvu a není součástí 

kupní ceny.  

 

Termín konání aukce -  začátek:4.5.2021 od 10:00hod konec:4.5.2021 do 10:30hod 

Adresa konání: www.s-drazby.cz 

Lhůta pro uzavření kupní smlouvy:  7 dnů ode dne ukončení aukce, nebo od stanovení 

vítězného příhozu 

Lhůta pro zaplacení celé kupní ceny:  7 dnů ode dne ukončení aukce, nebo od stanovení 

vítězného příhozu (lze využít bankovní financování – pokud má toto kupující předjednáno 

s příslušným financujícím subjektem, případně po dohodě zajistí aukční společnost, nebo 

prodávající). Při zajišťování financování ze strany aukční společnosti, nebo prodávajícího, lze 

lhůtu pro zaplacení celé kupní ceny upravit dle vzájemné dohody) 

 

Závady váznoucí na předmětu aukce: 

Právní závady nebyly zjištěny. Vybavení vozidla a případný popis stavu je uveden v textu 

prezentace dané aukce. Případné dodatečně zjištěné skryté závady není možné reklamovat 

vůči Poskytovateli aukčního prostředí – aukční společnosti, ale pouze vůči vlastníkovi vozidla. 

 

http://www.s-drazby.cz/


Pokud bude učiněn příhoz v posledních 5-ti minutách trvání aukce, doba do ukončení aukce 

se prodlužuje opakovaně o dalších 5 minut.  

Tato Vyhláška-pravidla aukce se týká aukce dobrovolné. Každý účastník aukce svými příhozy 

potvrzuje cenu, za kterou má zájem předmět aukce získat do svého vlastnictví. Svojí účastí a 

uzavřením Smlouvy o zprostředkování příležitosti účastník aukce potvrzuje, že příhozy činěné 

v aukci jsou ve výši, kterou si řádně rozmyslel a může být stanovena jako vítězná výše 

příhozu. Dobrovolné aukce se může svými příhozy účastnit prodávající, který činí příhozy jako 

případný nesouhlas s doposud nabídnutou cenou od ostatních účastníků. Tento princip může 

prodávající uplatňovat pouze do předem stanovené výše. Pokud nebude dosaženo ceny, 

kterou si prodávající stanovil pro prodej předmětu aukce,  aukce končí příhozem 

prodávajícího. Prodávající se následně může do 3 pracovních dnů ode dne ukončení aukce 

rozhodnout, zda označí některý z příhozů ostatních účastníků jako vítězný. Vítězem aukce se 

může tedy dle tohoto principu stát účastník s druhou nejvyšší nabídkou, případně další po 

příhozu prodávajícího. V tomto případě je vyhlášen vítěz aukce s nejvyšší nabídkou kupní 

ceny podanou před posledním příhozem prodávajícího. V případě této aukce se jedná o aukci 

dobrovolnou, kdy prodejní cena a nabídka určená jako vítězná podléhá schválení 

prodávajícího. Převod předmětu aukce na nového nabyvatele bude zajištěn Kupní smlouvou 

o převodu vlastnického práva. Pokud nedojde ve stanovené lhůtě k uzavření Kupní smlouvy 

ze strany prodávajícího, bude aukční jistota vrácena v plné výši zpět na účet účastníka aukce. 

Každý účastník  přihlášením do aukce souhlasí s touto Vyhláškou - pravidly aukce, se 

Smlouvou zprostředkování příležitosti formou účasti v elektronické aukci a Sdělením před 

uzavřením smlouvy prostřednictvím internetu – všechny tyto dokumenty jsou přiloženy 

v prezentaci aukce na stránce www.s-drazby.cz  

 


