Ceník služeb veteran-aukce.cz
Nabízené služby serveru veteran-aukce.cz jsou zaměřeny především na spokojenost zákazníků a
vysokou kvalitu nabízených služeb za přijatelné ceny. Snažíme se uživatelům nabídnout co nejvíce
dostupných služeb a to za nejlepší možnou cenu.

1. Definice základních pojmů
1.1 Definice základních pojmů
1.1.1 V tomto Ceníku se užívají pojmy definované v čl. 1.1 Obchodních podmínek
veteran-aukce.cz.
1.1.2 Ceník poplatků-ceník poplatků uvedený v čl. 4.1 této přílohy
1.1.3 Ceník poplatků za zvýraznění aukce-ceník poplatků za zvýraznění aukce u uvedený
v čl. 4.2 této přílohy
1.1.4 Ceník provizí-ceník provizí uvedený v čl. 4.3 této přílohy
1.1.5 Ceník za reklamu-ceník za reklamu uvedený v čl. 4.4 této přílohy.

2. Obecné podmínky
2.1 Platnost ceníku poplatků, ceníku provizí, ceníku poplatků za zvýraznění
Aukce a ceníku za reklamu
2.1.1 Vložení Nabídky zboží Uživatelem do aukce a jeho vystavení je zpoplatněno za podmínek
uvedených níže v čl. 2 a v ceníku poplatků uvedeným v čl. 4.1 této přílohy.
2.1.2 Nárok na poplatek serveru veteran-aukce.cz vzniká okamžikem, kdy Prodávající vystavil
zboží.
2.1.3 Poplatek za vložení Nabídky a vystavení zboží je nevratný.
2.1.4 Výše poplatku za vložení zvýraznění nabídky závisí na druhu a řídí se ceníkem poplatků
uvedeným v čl. 4.2 této přílohy.
2.1.5 Výše poplatku za provizi se řídí ceníkem poplatků za provizi uvedeným v čl. 4.3 této přílohy.
2.1.6 Výše poplatku za umístění reklamního banneru na stránkách serveru veterán-aukce.cz a
jeho podsekci: Vše pro Vašeho veterána, se řídí ceníkem poplatků uvedený v čl. 4.4 této
přílohy.

3. Platební podmínky
3.1. Placení poplatků, provizí a poplatků za reklamu
3.1.1 Uživatelé jsou povinni uhradit veškeré poplatky, provize a poplatky za reklamu plynoucí ze
smlouvy a jejich závazku k provozovateli serveru řádně, v plné výši a včas bezhotovostním
převodem, nebo prostřednictvím poštovní poukázky, ve prospěch účtu Provozovatele:
670100-2213413131/6210. V údajích pro adresáta uveďte ID aukce (přístupné po otevření
aukce v části Další podrobnosti-Detail aukce. Dále uveďte své uživatelské jméno.

3.1.2 Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi nebo
poplatek, souhrnné vyúčtování s pokyny k platbě a výzvou k jejich uhrazení.
3.1.3 Po obdržení platby na účet zašle Provozovatel Uživateli na email uvedený v registraci
fakturu se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů.
3.1.4 Na žádost Uživatele, lze po obdržení platby na účet Provozovatele vyhotovit fakturu
v listinné podobě a zaslat ji na adresu Uživatele uvedenou v registraci. Tato služba je
zpoplatněna.

3.2 Způsob úhrady poplatků, provizí a poplatků za reklamu
3.2.1 Provize či poplatky budou hrazeny bezhotovostně, převodem ve prospěch účtu
Provozovatele, ve smyslu čp. 3.1.1 Ceníku služeb.
3.2.2 Uživatelům, kteří jsou zaregistrovaní jako Byznysmen prodejce ve smyslu Obchodních
podmínek Veteran-aukce.cz č. l. 1.1.5, bude, v případě, že jejich dlužná částka na
veteran-aukci.cz, na účtu přesáhne 100 Kč, zasláno souhrnné vyúčtování s pokyny k platbě a
výzvou k jejich uhrazení prostřednictvím mailu, splatné do 14-ti dnů od obdržení vyúčtování.
Po obdržení platby na účet zašle Provozovatel Uživateli do sedmi dnů na email uvedený v
registraci fakturu v elektronické podobě ve formátu PDF se všemi náležitostmi dle platných
právních předpisů.
3.2.3 Uživatelům – Prodejcům-nepodnikatelům bude, v případě, že jejich dlužná částka na
veteran-aukci.cz, na účtu přesáhne 100 Kč, zasláno souhrnné vyúčtování s
pokyny k platbě a výzvou k jejich uhrazení prostřednictvím mailu. Pokud dlužná částka
nepřevýší 100 Kč v kalendářním měsíci, bude jim vyúčtování zasláno i za menší částku, vždy
na konci kalendářního roku, splatné do 14. dne daného měsíce.
3.2.4 V případě, že je Uživatel v prodlení s úhradou provize nebo poplatků a neuhradí-li dlužnou
částku ani do konce kalendářního měsíce, kdy mu Provozovatel zaslal výzvu k úhradě
odpovídající dlužné částky, není oprávněn vystavovat aukce až do doby úhrady odpovídající
dlužné částky.
3.2.5 V případě, že Uživatel neuhradí dlužnou částku v plné výši ani do 15. dne následujícího
měsíce po měsíci, kdy mu Provozovatel zaslal výzvu k úhradě, bude z dalšího užívání serveru
veteran-aukce vyloučen. To však jej nezbavuje povinnosti uhradit odpovídající dlužnou
částku.
3.2.6 V případě, že Uživatel neuhradí dlužnou částku v plné výši ani dle čl. 3.2.5 tohoto ceníku
má Provozovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč a úrok z prodlení ve výši
stanovené právními předpisy. Provozovatel si vyhrazuje právo postoupit tuto svou
pohledávku třetí straně.

3.3. Vrácení poplatků a provizí
3.3.1 Každý Uživatel s kladným zůstatkem na kontě má kdykoliv možnost požádat o vrácení
přeplacené částky ze svého účtu s výjimkou částky připsané serverem jako benefit z Bonus
programu pro členy VCC.
3.3.2 Od vrácené částky budou dále odečteny náklady spojené s převodem prostředků na
bankovní účet Uživatele (dle aktuální sazby bankovních poplatků).

4. Ceníky poplatků, provizí, ceníku poplatků za zvýraznění Aukce a ceníky za
Reklamu
4.1 Ceník poplatků
4.1.1 Provozovateli serveru vzniká nárok na poplatek okamžikem, kdy Prodávající vystavil Zboží.

4.1.2 Poplatek za vystavení aukce
4.1.3 Poplatek za vystavení 5ks obrázků
4.1.4 Poplatek za stanovení minimální ceny zboží
4.1.5 Poplatek za systém aukce Beru To!
4.1.6 Poplatek za každé znovu vložení aukce
4.1.7 Poplatek za zobrazení okna s mapou bydliště prodejce, případně místa
podnikání byznysmen prodejce
4.1.8 Poplatek za zaslání Faktury za vyúčtování služeb v listinné podobě

zdarma
zdarma
2Kč
zdarma
1Kč
2 Kč
80 Kč

4.2 Ceník poplatků za zvýraznění Aukce
4.2.1 Provozovatel umožňuje prodejci zvýraznit svou Aukci mezi ostatními nabídkami.
4.2.2 Provozovateli vzniká nárok na poplatek za Prodávajícím zvolený druh zvýraznění
okamžikem, kdy Prodávající vystavil Zboží.
4.2.3 Poplatek za tučný titulek aukce
1Kč
4.2.4 Poplatek za Barevné zvýraznění Aukce
3Kč
4.2.5 Poplatek za umístnění aukce na hlavní stranu
10Kč

4.3 Ceník provizí
4.3.1 Provozovateli serveru vzniká nárok na provizi:
a) okamžikem skončení Aukce, ve které byla Uživatelem – Kupujícím za podmínek
Obchodních podmínek čl. 1.1.7, formou návrhu na uzavření kupní smlouvy navržena
alespoň počáteční vyvolávací cena, anebo podána nejvyšší nabídka, a to bez
ohledu na to, zda bude kupní smlouva platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé
splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.
b) okamžikem, kdy Kupující oznámí Prodejci za podmínek uvedených v čl. 3 Obchodních
podmínek přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy u Nabídek typu Beru to!, a to bez
ohledu na to, zda bude kupní smlouva platně uzavřena či zda smluvní strany (Uživatelé)
splní povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.
4.3.2 Poplatek z provize činí:
a) u zboží s konečnou kupní cenou, včetně DPH
do 200Kč
1Kč
b) u zboží s konečnou kupní cenou, včetně DPH
nad 200Kč
2%z ceny
c) maximální provize činí
500Kč

4.4. Ceníky za umístnění reklamy
4.4.1 Provozovateli serveru vzniká nárok na poplatek za reklamu – umístění reklamního banneru
na hlavní stránce serveru veteran-aukce.cz a umístnění reklamy v jeho podsekci: Vše pro
Vašeho veterána.
4.4.2 Poplatek za reklamní banner umístněný v kolotoči bannerů horní části domovské stránky
viditelný i při vyhledávání
a) za jeden měsíc vystavení
200Kč
b) za 6 měsíců vystavení
1000Kč
4.4.3 Poplatek za jednu hlavní reklamu umístněnou v samostatné podsekci serveru veteranaukce.cz, : Vše pro vašeho veterána, přístupnou z domovské stránky serveru veteranaukce.cz, přehledně členěnou dle druhu a oboru činnosti, umístněnou dle Vašeho výběru:
a) za jeden měsíc vystavení
50Kč
b) za 6 měsíců vystavení
250Kč
4.4.4 Poplatek za každou další reklamu umístněnou v samostatné podsekci serveru veteranaukce.cz,: Vše pro vašeho veterána, přístupnou z domovské stránky serveru veteran-

aukce.cz, přehledně členěnou dle druhu a oboru činnosti, umístněnou do dalších sekcí
dle Vašeho výběru:
a)za každou další reklamu v dalších sekcích dle výběru za jeden měsíc vystavení
10Kč
b)za 6 měsíců vystavení každé další reklamy
50Kč
4.4.5 Poplatek za vytvoření reklamního banneru na hlavní stránku serveru
50Kč
4.4.6 Vytvoření reklamy do podsekce serveru veteran-aukce.cz,: Vše pro vašeho veterána
z údajů uvedených v registračním formuláři není zpoplatněno a je zdarma.

4.5. Způsob umístnění reklamy na hlavní stránce serveru veteran-aukce.cz a
umístnění reklamy v jeho podsekci: Vše pro Vašeho veterána.
4.5.1 Každý uživatel-Zájemce o umístnění reklamy na hlavní stránce serveru veteran-aukce.cz a v
podsekci serveru veteran-aukce.cz: Vše pro vašeho Veterána se musí u Provozovatele
serveru Veteran-aukce.cz zaregistrovat vyplněním registrace spočívající ve vyplnění formuláře
Registrace zájemce o umístnění reklamy, která je v příloze tohoto ceníku a obsahuje údaje,
které chce o sobě uživatel v reklamě zveřejnit. Dále obsahuje údaje o délce umístnění
reklamy a fakturační údaje k zaslání faktury.
4.5.2 Rozměr reklamního banneru na hlavní stránce serveru veteran-aukce.cz musí být 1200x157
pixelů. V případě zájmu možno na požádání z údajů uvedených v registračním formuláři
banner na hlavní stránku vytvořit. Vytvoření reklamního banneru na hlavní stránku je
zpoplatněno.
4.5.3 Vyplněnou Registraci zájemce o umístnění reklamy, je třeba v elektronické podobě zaslat
na adresu: reklama@veteran-aukce.cz . Do tří dnů Uživatel obdrží emailem na adresu
uvedenou v registraci souhrnné vyúčtování a výzvu k uhrazení služeb dle tohoto ceníku. Po
obdržení platby na účet zašle Provozovatel Uživateli na email uvedený v registraci fakturu se
všemi náležitostmi dle platných právních předpisů
4.5.4 Do tří dnů od proplacení účtovaných služeb bude reklama zveřejněna na hlavní stránce
serveru veteran-aukce.cz či v podsekci serveru veteran-aukce.cz: Vše pro vašeho Veterána,
v sekci dle Vašeho výběru a uživateli bude zaslána faktura
4.5.5 Týden před vypršením lhůty pro umístnění reklamy bude uživatel vyrozuměn o ukončení
reklamy. V případě, že neprojeví v této lhůtě zájem o prodloužení termínu umístnění reklamy
bude reklama z podsekce serveru veteran-aukce.cz: Vše pro vašeho Veterána, ostraněna.

5. Závěrečná ustanovení
5.1 Ustanovení
5.1.1 Tento Ceník služeb je nedílnou součástí Obchodních podmínek veteran-aukce.cz a Smlouvy o
užívání aukčního systému veteran-aukce.cz.
5.1.2 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tento Ceník služeb za podmínek uvedených
Obchodních podmínkách veterán-aukce.cz.

