Pravidla pro Benefitní programy
1. Definice základních pojmů
1.1 Definice základních pojmů
1.1.1 V těchto pravidlech pro Benefitní programy se používají pojmy uvedené

v Obchodních podmínkách, definované v čl. 1.1 a v Ceníku služeb
definované v čl. 1.1.
1.1.2 Ceník poplatků-ceník poplatků uvedený v čl. 4.1 Ceníku služeb.
1.1.3 Ceník poplatků za zvýraznění aukce-ceník poplatků za zvýraznění aukce
u uvedený v čl. 4.2 Ceníku služeb.
1.1.4 Ceník provizí-ceník provizí uvedený v čl. 4.3 Ceníku služeb.
1.1.5 Ceník za reklamu-ceník za reklamu uvedený v čl. 4.4 Ceníku služeb.

2. Obecné podmínky
2.1 Benefitní programy
2.1.1 Provozovatel si vyhrazuje právo vyhlašovat na omezenou dobu Benefitní
programy pro uživatele serveru.

2.2 Benefitní program Člen Veterán cár clubů v ČR
2.2.1 Benefitní program je zaměřen na registrované členy Veterán cár clubů
v ČR.
2.2.2 Pokud se člen VCC zaregistruje jako Uživatel a do sedmi dnů na adresu
prodejceVCC@veteran-aukce.cz, zašle naskenovaný průkaz člena VCC
s viditelným jménem a příjmením totožným se jménem a příjmením
uvedeným v registraci, bude zaregistrován do programu pro členy
Veterán cár clubů v ČR a bude mu na jeho účet u serveru
Veteran-aukce.cz jeho provozovatelem připsáno 50 bonů v hodnotě
50Kč, které může použít na uhrazení poplatků za vystavení a zvýraznění
jeho aukcí.
2.2.3 Pokud prodejce, který po registraci nezašle do sedmi dnů od
Registrace na adresu: prodejceVCC@veteran-aukce.cz naskenovaný
průkaz člena VCC s viditelným jménem a příjmením totožným se
jménem a příjmením uvedeným v registraci, bude automaticky zařazen
mezi běžné Prodejce.
2.2.4 Výše provizí se u registrovaného člena Veterán cár clubů
v ČR nemění.

2.3. Benefitní program Byznysmen prodejce
2.3.1 Benefitní program je zaměřen na uživatele - fyzické nebo právnické
osoby, naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 zákona č.
89/2012 Sb., popřípadě osoby zapsané v kterémkoliv veřejném rejstříku
dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících.
2.3.2 Pokud se takový prodejce zaregistruje jako Uživatel, při registraci uvede
označení Byznysmen prodejce a na adresu byznysmen@veteran-ukce.cz,
zašle do 7. dnů od registrace email se jménem a příjmením totožným se

jménem a příjmením uvedeným v registraci a své IČ bude zaregistrován
do programu pro Byznysmen prodejce. Nadále bude moci čerpat výhody
z této registrace a to v podobě Zvýhodněného ceníku služeb pro
Byznysmen prodejce.
2.3.3 Pokud prodejce, který se při registraci přihlásil jako Byznysmen prodejce
nezašle do sedmi dnů na adresu admin@veteran-aukce.cz email se
jménem a příjmením totožným se jménem a příjmením uvedeným v
registraci a IČ, bude automaticky zařazen mezi běžné Prodejce.

3. Zvýhodněný ceník služeb pro Byznysmen prodejce:
3.1 Ceník poplatků
3.1.1 Poplatek za vystavení aukce
3.1.2 Poplatek za vystavení max. 5.ks obrázků
3.1.3 Poplatek za stanovení minimální ceny zboží
3.1.4 Poplatek za systém aukce Beru To!
3.1.5 Poplatek za každé znovu vložení aukce
3.1.6 Poplatek za zobrazení okna s mapou místa
podnikání byznysmen prodejce

zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma
zdarma

3.2 Ceník poplatků za zvýraznění Aukce
3.2.1 Poplatek za tučný titulek aukce
3.2.2 Poplatek za Barevné zvýraznění Aukce
3.2.3 Poplatek za umístnění aukce na hlavní stranu

zdarma
zdarma
10Kč

3.3 Ceník provizí
4.3.1 Poplatek z provize činí:
a) u zboží s konečnou kupní cenou, včetně DPH
b) u zboží s konečnou kupní cenou, včetně DPH
c) maximální provize činí

do 200Kč
nad 200Kč

1Kč
2%z ceny
500Kč

4. Závěrečná ustanovení
4.1 Ustanovení
4.1.1 Tyto pravidla pro Benefitní programy jsou nedílnou součástí Ceníku služeb a
Obchodních podmínek veteran-aukce.cz a Smlouvy o užívání aukčního systému
veteran-aukce.cz.
4.1.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto Pravidla pro Benefitní programy a
dobu platnosti jednotlivých programů podmínek v souladu s Obchodními
podmínkami.
4.1.3 Nabídka Benefitního programu-Člen Veterán cár clubů v ČR je časově omezená
na dobu šesti měsíců od zahájení provozu serveru veteran-aukce.cz.
4.1.4 Nabídka Benefitního programu-Byznysmen prodejce je časově neomezená.
4.1.5 Výhody z Benefitního programu se nemohou kombinovat. Každý prodejce si
musí zvážit, pro který program se při registraci rozhodne.
4.1.6 Bony získané v Benefitním programu-Člen Veterán cár clubů v ČR nejsou mimo
server veteran-aukce.cz směnitelné za Kč.
4.1.7 Platnost tohoto Benefitního programu je stanovena do 31. 12. 2016

