Dražobný poriadok
Organizátorom internetovej aukcie je spoločnosť ALL MEDIA, Kragujevská 394/12, 010 01 Žilina, IČO: 50
706 888 zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 67079/L, ktorá usporadúva na
základe návrhu vlastníkov výtvarných diel, zberateľských predmetov a starožitnosti (predmet v aukcii)
verejnú dobrovoľnú dražbu (ďalej len „aukcia“). Organizátor (ďalej len „dražobník“) vystupuje v aukcii ako
sprostredkovateľ predmetu v aukcii zvereného do aukcie. Za to mu patrí odmena za sprostredkovanie predaja
predmetu v aukcii a úhrada vynaložených nákladov spojených s aukciou.
Účastníci aukcie
Účastníkom aukcie (ďalej „dražiteľ“) môžu byť len fyzické a právnické osoby spôsobilé k právnym úkonom,
ktoré sa registrujú na webovej stránke v systému www.galeriageniusloci.sk, vyplní všetky potrebné údaje
a jeho prihlásenie do aukcie je schválené dražobníkom. Dražiteľom môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
Dražobník schvaľuje iba prvé prihlásenie dražiteľa do aukcie (nový klient), do každej ďalšej aukcie je vstup
už schváleného dražiteľa povolený automaticky. Po prihlásení môžu registrovaní a schválení dražitelia
podávať limity na konkrétny predmet v aukcii prostredníctvom online systému na webovej stránke
www.galeriageniusloci.sk.

Predmety v aukcii
Predmety v aukcii si je možné prehliadnuť v Galérii Genius Loci, A. Bernoláka 51, Žilina. Predmety v aukcii
sú uvedené v jednotlivých sekciách na webovej stránke www.galeriageniusloci.sk – sú označené číslami, je
dané ich poradie v aukcii, stručným popisom a najnižším podaním (vyvolávacou cenou). Predmety v aukcii
sú používané, staršie a môžu niesť známky používania, veku a poškodenia. Z tohto dôvodu sa v popise
predmetu v aukcii neuvádza bežná miera opotrebenia a poškodenia, ale má sa za to, že dražitelia sú si vedomí,
že predmety v aukcii tieto opotrebenia a poškodenia majú alebo môžu mať. Zásadné poškodenia sú uvedené
v popise jednotlivých predmetov v aukcii. Reklamácie týkajúce sa ceny, akosti, či stavu predmetov v aukcii
je po ich vydražení neprípustná.
Tabuľka dražobných prihodení
EUR
Rozmedzie
1 – 20
20 – 40
40 – 80
80 – 200
200 – 400
400 – 800
800 – 2 000
2 000 – 8 000
8 000 – 20 000
20 000 – 40 000

EUR
Prihodenie
1
2
4
8
20
40
80
200
400
800

nad 40 000

2 000

Priebeh a limitovanie počas a pred aukciou

Aukčný katalóg je zobrazený na webovej stránke www.galeriageniusloci.sk minimálne 2 týždne pred konaním
aukcie. Registrovaní a prihlásení dražitelia môžu od tohto okamžiku zadávať na predmety v aukcii zaradené
do aukcie limity - prihodenia. Limitom sa rozumie maximálna čiastka, ktorú je dražiteľ ochotný za predmet
v aukcii ponúknuť, túto čiastku napíše dražiteľ do okienka cena a stlačí tlačidlo Limitovať, potom sa objaví
okno Potvrďte vloženie limitu, po opätovnom stlačení tlačidla Limitovať systém limit zaregistruje a zobrazí
aktuálnu cenu predmetu v aukcii. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5
minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
Úhrada ceny dosiahnutej vydražením v aukcii
Predmet v aukcii je predaný dražiteľovi s najvyššou ponukou. Dražiteľovi je účtovaná ku konečnej cene
provízia vo výške 20%. Dražiteľ je povinný uhradiť konečnú cenu s províziu najneskôr do 7 dní. Platba za
vydražené predmety v aukcii sa prijíma iba prevodom na bankový účet dražobníka. Prevzatie vydražených
položiek je možné osobne v Galérii Genius Loci, A. Bernoláka 51, Žilina, zaslať poštou, alebo iným skôr
dohodnutým spôsobom, a to na účet dražiteľa. Cenu dosiahnutú vydražením v aukcii nie je možné dodatočne
znížiť.
Nadobudnutie vlastníctva k predmetu v aukcii
Ak dražiteľ uhradí konečnú cenu s províziu 20 % v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
predmetu v aukcii. Prevzatie predmetu v aukcii je dražiteľ povinný potvrdiť svojím podpisom do dokumentu
o nadobudnutí predmetu v aukcii. Pri zaslaní predmetu v aukcii poštou bude doklad o nadobudnutí predmetu
v aukcii zaslaný spoločne s predmetom v aukcii v poštovej zásielke. Ak neuhradí dražiteľ konečnú cenu
s províziu 20 % v ustanovenej lehote je to považované za zmarenie aukcie. Dražobník je oprávnený vyúčtovať
dražiteľovi, ktorý aukciu zmaril, všetky náklady, ktoré mu touto zmarenou aukciou vznikli. Takýto predmet
v aukcii sa potom považuje ako nepredaný so všetkými dôsledkami pre dražiteľa aj pre vlastníkov predmetu
v aukcii.
Záverečné ustanovenia
Zoznam registrovaných dražiteľov, písomné limity a osobné údaje o navrhovateľoch aukcie podliehajú
obchodnému tajomstvu dražobníka a dražitelia, ani nikto iný, nie je oprávnený do nich nazerať. Dražiteľ
súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.

ALL MEDIA, s.r.o.
Kragujevská 394/12
010 01 Žilina
IČO: 50 706 888
Registre:
Obchodný register Okresného súdu Žilina
Vložka číslo: 67079/L
Poistenie - Allianz Slovenská poisťovňa
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu spôsobenú organizovaním dobrovoľných dražieb
dražobníkom (ďalej len „dražba“) v zmysle zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení
zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej iba „zákon č. 527/2002 Z. z.“).

V Žiline, dňa 10. 4. 2018

