Obchodní podmínky veteran-aukce.cz
Smlouva veteran-aukce.cz
Obchodní podmínky provozu a užívání serveru veteran-aukce.cz provozovatele Bc. Stanislav Kučera, se
sídlem 470 01, Kozly č. 47, IČ 04706340, DIČ CZ6207071706, zapsaný v živnostenském rejstříku ČR.

1. Definice základních pojmů
1.1 - Definice základních pojmů
1.1.1 Uživatelem se rozumí
a) fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.
b) fyzická nebo právnická osoba, naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 zákona
č. 89/2012 Sb., popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst.
1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, která se řádně zaregistrovala a sepsala
tak elektronickou smlouvu se serverem veteran-aukce.cz a jeho provozovatelem.
1.1.2 Serverem se rozumí server veteran-aukce.cz, který umožňuje prodávajícím nabízet
zboží k prodeji třetím osobám – kupujícím. Provozovateli vzniká vůči prodávajícím nárok na
provizi a poplatky za jimi objednané služby. Poplatky a provize na serveru jsou uvedeny
v Ceníku služeb veteran-aukce.cz, které se vztahují i na případné podsekce serveru.
1.1.3 Obchodními podmínkami se rozumí tento dokument, který je veřejně dostupný na této
adrese: Obchodni_podminky_veteran-aukce.pdf,
1.1.4 Prodejce je uživatel, který nabízí zboží pomocí aukce na serveru.
1.1.5 Byznysmen prodejce je uživatel, fyzická nebo právnická osoba, naplňující znaky podnikatele
dle § 420 nebo § 421 zákona č. 89/2012 Sb., popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv
veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, který do 7
dní od registrace zaslal na adresu: byznysmen@veteran-aukce.cz, email se jménem a
příjmením totožným se jménem a příjmením uvedeným v registraci, Identifikační číslo osoby
a Daňové identifikační číslo.
1.1.6 Kupující je uživatel, který zakoupil zboží na serveru.
1.1.7 Koupí se rozumí:
a) aukce skončila a uživatel nabídl za zboží nejvyšší částku, která je vyšší než
minimální cena, nebo je rovna ceně minimální.
b) uživatel zakoupil zboží pomocí volby: Beru to!
1.1.8 Koupí vzniká mezi kupujícím a prodejcem smlouva o budoucím prodeji. K převodu
vlastnických práv dochází až na základě osobní dohody a splnění podmínek v článku 4
těchto obchodních podmínek.
1.1.9 Provozovatelem serveru veteran-aukce.cz je Bc. Stanislav Kučera, se sídlem
470 01, Kozly č. 47, IČ 04706340, DIČ CZ6207071706, zapsaný v živnostenském rejstříku ČR.
1.1.10 Smlouva-smlouva o užívání serveru veteran-aukce.cz, uzavřená v elektronické podobě
registrací Uživatele na serveru veteran-aukce.cz mezi Provozovatelem a Uživatelem.
1.1.11 Reklamou se rozumí zpoplatněné vystavení reklamy Uživatele-zájemce o vystavení reklamy
na hlavní stránce serveru veterán-aukce.cz, případně umístnění reklamy v jeho podsekci:
Vše pro Vašeho veterána.

2. Obecné podmínky
2.1 - Podmínky provozovatele
2.1.1 Aukcí se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní uživatelé:
a) fyzické osoby, které dosáhli věku 18let a jsou způsobilí k právním úkonům, které nebyly
dle dalších obchodních podmínek, provozovatelem vyloučeny z používání aukčního
systému.
b) 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 a které nebyly dle dalších
obchodních podmínek, provozovatelem vyloučeny z používání aukčního systému.
2.1.2 Provozovatel si vyhrazuje právo vyloučit z používání aukčního systému libovolného
uživatele, který porušil či porušuje obchodní podmínky veteran-aukce.cz.
2.1.3 Žádná fyzická ani právnická osoba nemá právní nárok na užívání tohoto systému.
2.1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a
Uživatelem, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran dle Smlouvy a dále práva
a povinnosti Uživatelů užívajících server veteran-aukce.cz

2.2 - Registrace
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

Úplná a dokončená registrace je podmínkou k prodeji či nákupu zboží na tomto serveru
Uživatel je při registraci povinen uvést pravdivě všechny vyžadované údaje.
Jeden uživatel může mít bez souhlasu Provozovatele pouze jeden účet.
Pokud Provozovatel zjistí, že uživatel má bez souhlasu Provozovatele dva duplicitní účty,
může je oba i bez předchozího upozornění smazat a v případě opakování takového jednání
může vyloučit takového uživatele z používání aukčního systému.
Uživatel je povinen, neprodleně při jakékoliv změně registračních údajů, provést na svém
účtu editací údajů uvedených při registraci.
U aukcí, kterých se uživatel účastnil, je server oprávněn poskytnout potřebné údaje
prodejci/kupujícímu.
Server je oprávněn v odůvodněných případech poskytnout registrační údaje na vyžádání
Polici ČR případně jinému orgánu činnému v trestním řízení, či jinému obdobnému orgánu.
Při registraci si má Uživatel možnost zvolit, zda souhlasí se zasíláním informačních zpráv ze
serveru, nebo případně od našich partnerů.
Používáním serveru souhlasíte se zobrazením reklamy třetích stran a využitím potřebných
osobních údajů pro její cílení. Provozovatel se zavazuje, že poskytnuté údaje bude používat
jen pro potřeby chodu služby a bude je držet v tajnosti. Způsob nakládání s osobními daty
podléhá zákonu 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

2.3 - Zakázané zboží
2.3.1 Je zakázáno nabízet jakékoliv zboží, které je proti platným zákonům ČR, nebo které je proti
dobrým zvykům a mravům. Dále je zakázáno nabízet zboží propagující národnostní,
etnickou, rasovou, náboženskou nebo sociální nesnášenlivost, případně propagující hnutí
směřující k potlačení práv a svobod člověka, násilí a hrubost. Dále je zakázáno nabízet zboží
obsahující popis výroby a použití jedů, výbušnin zbraní a střeliva.
2.3.2 Jakákoliv aukce, která nevyhovuje podmínce 2.3.1, či jiným podmínkám zde uvedeným,
může být bez předchozího upozornění smazána.
2.3.2 Provozovatel se neztotožňuje s obsahem aukcí, nenese žádnou odpovědnost za popis a
obsah aukcí. Vyhrazuje si právo zrušit či změnit jakoukoliv aukci, která porušuje Obchodní
podmínky, zákony či dobré mravy.

3. Druhy aukcí podle programu
3.1 - Aukce
3.1.1 Probíhá formou veřejné soutěže. Draží se vždy jeden kus. Dražitelé podávají nabídky a na
konci aukce je vybrána ta nejvyšší. U aukce je možné zvolit možnost Beru to! a Minimální
cena.

3.2 – Aukce s volbou: Beru to!
3.2.1 Je prodej za pevnou cenu, kterou prodejce stanoví při vytváření nové aukce. V tomto
případě je možné prodávat v jedné aukci i více (max. 5 kusů) zcela totožných předmětů.
3.2.2 Kupujícím se stane uživatel, který tuto cenu nabídne jako první, v případě aukce s
více předměty se pořadí stanovuje podle data přijetí nabídky.

3.3 - Minimální cena
3.3.1 Jedná se o doplněk standardní aukce. Pokud prodejce určí minimální cenu a nabídka
žádného uživatele tuto cenu nedosáhne nebo nepřekročí, není prodejce povinen předmět
prodat.
3.3.2 Výše určené minimální ceny nesmí být zjevně nepřiměřená reálné hodnotě předmětu a
úmyslně stanovena tak vysoko, aby nebyla překonána s cílem získat přehled o hodnotě
předmětu.
3.3.3 Opakované a úmyslné stanovování nereálné minimální ceny ve smyslu čl. 3.3.2 bude
považováno za porušení obchodních podmínek veteran-aukce.cz.

3.4 - Aukce s více předměty
3.4.1 U aukcí typu Beru to! je možné nabízet více předmětů. Tyto předměty musí být všechny
stejné – identické, zcela totožné a musí mít stejnou jakost a vlastnosti.

3.5 - Speciální aukce
3.5.1 U aukcí, ve kterých se draží celé vozidlo (automobil či motocykl) po skončení aukce předá
Provozovatel prostřednictvím serveru Prodávajícímu kontaktní údaje Kupujícího, který učinil
nejvyšší nabídku. Způsob uzavření kupní smlouvy, případná prohlídka předmětu -zboží a
uplatnění případných slev, předání předmětu-zboží a další záležitosti spojené s prodejem
(např. sepsání písemných smluv, ověření podpisů, registrace silničního vozidla u příslušného
úřadu) si sjednají Prodávající s Kupujícím nezávisle na Obchodních podmínkách serveru
veteran-aukce.cz.

3.6 – Byznysmen aukce s volbou Beru to!
3.6.1 Prodávajícím je Byznysmen prodejce dle čl. 1.1.5 – který je oprávněn nabízet i zboží, k
němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na tuto skutečnost je však povinen
Kupující výslovně upozornit při vystavování předmětu v druhém řádku uvedením textu:
Byznysmen prodejce.
3.6.2 V tomto případě může prodávat v jedné aukci i více zcela totožných (velikost, typ, jakost
.a vlastnosti) předmětů.

4. Průběh aukcí
4.1 - Prodejce
4.1.1 Prodejce nemá, v průběhu již probíhající aukce, právo měnit podmínky jednotlivých aukcí a
obchodní podmínky veteran-aukce.cz
4.1.2 Aukce musí být umístěna v kategorii, která odpovídá draženému zboží.
4.1.3 Prodejce si s výjimkou minimální ceny (stanovené již při vystavení
předmětu do aukce) nemá právo klást podmínky realizace prodeje.
4.1.4 Aukce, které budou vybízet k prodeji mimo veteran-aukce.cz budou smazány.
4.1.5 Aukce, které budou obsahovat reklamu, vybízet k registraci v pyramidových systémech,
nebo jejich obsah nebude odpovídat našim obchodním podmínkám, budou smazány.
4.1.6 Obsah aukce musí obsahovat úplný a kompletní popis zboží, jeho stav a funkčnost.
4.1.7 Veškeré ceny musí být uvedeny včetně DPH.
4.1.8 Prodejce je při vytváření aukce povinen uvést do příslušné části výši poštovného, včetně
balného.
4.1.9 Cena výše uvedeného poštovného je konečná a prodejce není oprávněn ji navyšovat,
případně požadovat po kupujícím další manipulační a jiné poplatky.
4.1.10 Obsah aukce musí být v souladu s platnými zákony a mravy nesmí narušovat chod ani
vzhled veteran-aukce.
4.1.11 Obsah aukce nesmí vkládat jiné stránky, otevírat okna, ani jinak manipulovat s obsahem,
ani přesměrovávat na jiné webové stránky.
4.1.12 Prodejce má možnost zrušit aukci do doby první nabídky. Po první nabídce již nemá
právo zrušit aukci. Ve výjimečném a odůvodněném případě může o zrušení aukce požádat
provozovatele serveru. Provozovatel není povinen aukci zrušit, pokud důvody prodejce
nejsou ze zákona odůvodněné. V případě neodůvodněného zrušení aukce, či opakování
neodůvodněných žádostí o zrušení již zahájených aukcí jednoho prodejce může
provozovatel vyloučit takového uživatele z používání aukčního systému. V případě, že
provozovatel vyhoví žádosti prodejce a zruší aukci, nemá prodejce nárok na vrácení
poplatků za vystavení zboží v dané zrušené aukci.
4.1.13 Popisek aukce musí popisovat zboží. Nesmí obsahovat znaky, které manipulují s
vyhledáváním.
4.1.14 Prodejce je při vytváření aukce povinen uvést všechny povinné údaje. Všechny uvedené
údaje musí být pravdivé a v souladu s obchodními podmínkami.
4.1.15 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit či zrušit aukce, které nejsou v souladu s obchodními
podmínkami.
4.1.16 Prodejce nesmí prodejem porušovat autorská práva, či jinak zasahovat do práv jiných osob.
4.1.17 Byznysmen prodejce definovaný ve smyslu čl. 1.1.5 obchodních podmínek veteran-aukce.cz
je oprávněn nabízet i zboží, k němuž v okamžiku vystavení nemá vlastnické právo. Na tuto
skutečnost je však povinen Kupující výslovně upozornit v popisu zboží. V aukcích
vystavených Byznysmen prodejcem, kde Prodávající naplňuje znaky zákonné definice
„podnikatele“ dle § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., a Kupující definice „spotřebitele“ dle
§ 419 téhož zákona, se jedná o tzv. spotřebitelské smlouvy ve smyslu § 1810 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., a řídí se těmito pravidly. Náležitosti kupní smlouvy si sjednají Prodávající s
Kupujícím nezávisle na Obchodních podmínkách serveru veteran-aukce.cz.
4.1.18 Prodejce nesmí prostřednictvím jiného svého účtu přihazovat na své zboží s cílem uměle
navyšovat cenu za zboží u své probíhající Aukce. V případě, že tuto skutečnost Provozovatel
zjistí, má právo takového Prodejce vyloučit z používání aukčního systému. Každý uživatel
má právo Provozovatele na takové jednání prostřednictvím stránky: Centrum podpory.

4.2 – Kupující
4.2.1 Nabídkou se rozumí jakýkoliv návrh na koupi předmětu (nabídka (příhoz), Beru to!). Veškeré
náležitosti kupní smlouvy jsou uvedeny v aukci a kupující tak má možnost měnit pouze výši
kupní ceny u standardní aukce a aukce a u aukce Beru to! s větším počtem nabízených
předmětů pouze jejich počet.
4.2.2 Nabídka je závazná a u akcí Beru to!, které již byly přijaty, se nedá zrušit. U standardních
aukcí se dá požádat o jejich zrušení provozovatele veterán-aukce.cz s řádným
odůvodněním. 24 hodin před koncem aukce již o zrušení nelze zažádat.
4.2.3 Provozovatel není povinen vyhovět žádosti uživatele o zrušení příhozu.
4.2.4 Uživateli Prodejci vzniká povinnost s Uživatelem Kupcem, který učinil nejvyšší nabídku,
případně učinil nabídku v aukci s volbou Beru to! uzavřít kupní smlouvu.
4.2.5 Kupující je oprávněn odstoupit od koupě předmětu, pokud předmět neodpovídá popisu
uvedenému v aukci nebo se změnily podmínky jeho prodeje.

4.3 - Dokončení aukce
4.3.1 Obě strany mají povinnost kontaktovat druhou do 7 dnů od ukončení aukce. Za kontakt se
bere libovolný druh komunikace včetně zaslání předmětu.
4.3.2 Aukce je řádně ukončena až v okamžiku, kdy prodejce dostane dohodnutou částku a
kupující předmět dané aukce. Do této doby má prodejce odpovědnost za dodání předmětu
aukce.
4.3.3 Pokud zboží neodpovídá popisu aukce, či má v popisu předmětu neuvedené vady, nebo
kupující zboží vůbec neobdrží, má právo požadovat zpět po prodejci již zaplacené částky
případně její části.
4.3.4 Pokud je zboží zasláno poštou, případně jinou obdobnou službou a kupující zboží
nepřebere:
a) Pokud již kupující zaplatil a v odůvodněných případech ztratil o zboží zájem, je
prodejce povinen vrátit částku bez poštovného a dalších doložitelných nákladů spojených
s vrácením zboží a peněz.
b) Pokud bylo zboží zasláno dobírkou a prodejce ztratil o zboží zájem, pak má prodejce
právo požadovat na kupujícím zaplacení poštovného a další doložitelné náklady.
c) Pokud kupující zboží v odůvodněných případech nepřebral, přesto o zboží má
zájem, je prodejce oprávněn požadovat zaplacení nového poštovného.
4.3.5 Jednání, které úmyslně vedlo k poškození z jedné ze stran, může být klasifikováno jako
podvod a může být předáno k posouzení Polici ČR.
4.3.6 Kupujícího, který opakovaně bez odůvodněných důvodů odmítne vydražené zboží zaslané
dobírkou převzít a porušuje obchodní podmínky, může provozovatel vyloučit z používání
aukčního systému.

5. Hodnocení a komentáře
5.1 - Komentáře
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Po skončení aukce mají obě strany možnost udělit komentář za tuto transakci.
Komentáře musí být pravdivé, nesmějí být v rozporu s platnými zákony ani dobrými mravy.
Součástí komentáře je i ohodnocení druhé strany.
Provozovatel serveru veteran-aukce.cz si vyhrazuje právo smazat či změnit komentáře,
které nejsou pravdivé, jsou vulgární či jinak porušují obchodní podmínky.

6. Provize a poplatky
6.1 - Poplatky
6.1.1 Provozovatel serveru veteran-aukce.cz si účtuje poplatky za vložení nabídky. Nárok na
tento poplatek vzniká Provozovateli okamžikem, kdy Prodávající vystavil Zboží v aukci na
serveru.
6.1.2 Veškeré poplatky se určují dle platného Ceníku služeb.

6.2 – Provize
6.2.1 Skončí-li aukce úspěšně, tzn. vznikla-li Prodávajícímu povinnost uzavřít kupní smlouvu s
Kupujícím, popř. přijal-li Prodávající návrh na uzavření kupní smlouvy v aukci s volbou
Beru to!, nebo Byznysmen aukce s volbou Beru to! vzniká Provozovateli vůči
Prodávajícímu nárok na provizi, a to ve výši a za podmínek uvedených v platném ceníku
služeb.

6.3 – Platební podmínky
6.3.1 Uživatelé jsou povinni hradit provize a poplatky řádně a včas prostřednictvím poštovní
poukázky nebo bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Provozovatele,
který je uveden v platném ceníku služeb.
6.3.2 Platební podmínky včetně termínů pro platby jsou uvedeny v platném ceníku služeb.
6.3.3 V odůvodněných důvodech a za podmínek uvedených v platném ceníku služeb může
Provozovatel rozhodnout na žádost prodejce o vrácení provize či poplatků.
6.3.4 Provozovatel vystaví každému Uživateli, kterému vznikla povinnost hradit provizi nebo
poplatek, souhrnné vyúčtování s pokyny k platbě a výzvou k jejich uhrazení.
6.3.5 Po obdržení platby na účet zašle Provozovatel Uživateli na email uvedený v registraci
fakturu se všemi náležitostmi dle platných právních předpisů.
6.3.6 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 a výše poplatku za zaslání faktury v listinné podobě je uvedena v platném
ceníku služeb.

6.4 - Dluhy
6.4.2 Veškeré dluhy vůči serveru veteran-aukce.cz jsou právně vymahatelné. Nebudou-li včas a v
plné výši splaceny, mohou být navýšeny o úroky, nebo administrativními úkony spojené s
jejich vedením, správou a vymáháním.

7. – Benefitní programy
7.1 Pravidla
6.1.1 Provozovatel veteran-aukce.cz je oprávněn vyhlásit a provozovat různé časově omezené
akce a Benefitní programy pro uživatele serveru, které jsou nedílnou součástí obchodních
podmínek.
6.1.2 Aktuální Benefitní akce jsou zveřejněny v Pravidlech Benefičního programu.

8. Ukončení smlouvy - vyloučení z používání aukčního systému
8.1 – Odstoupení od smlouvy
8.1.1 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, případně vyloučit uživatele z používání
aukčního systému, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní
podmínky, anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně
u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým
jednáním způsobit škodu Provozovateli či třetím osobám.
8.1.2 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, případně vyloučit uživatele z používání
aukčního systému, který svým obchodováním naplňuje znaky výkonu podnikatelské
činnosti dle § 420 a 421 zákona č. 89/2012 Sb., a nezaregistroval se jako Byznysmen
prodejce.

8.2 – Výpověď smlouvy
8.2.1 Provozovatel má právo Smlouvu vypovědět z důvodu odmítnutí změn Obchodních
podmínek Uživatelem. Výpovědní lhůta činí 14 dnů a začíná běžet prvního dne
následujícího po doručení výpovědi. Dnem doručení výpovědi se pozastaví účet
uživatele, který se dnem vypršení výpovědní lhůty zruší. Obdrží-li provozovatel ve
výpovědní lhůtě žádost uživatele o zrušení výpovědi obnoví zpravidla uživateli opět účet
dle jeho registrace. Na přijetí žádosti o zrušení výpovědi není zákonný nárok.
8.2.2 Provozovatel je povinen učinit výpověď v textové podobě prostřednictvím e-mailu
zaslaného Uživateli na e-mailovou adresu, kterou tento Uživatel uvedl při registraci.
8.2.3 Uživatel má právo i bez udání důvodu vypovědět Smlouvu. Výpověď musí být v textové
podobě a musí být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě
prostřednictvím e-mailu zaslaného provozovateli na e-mailovou adresu
s.kucera@veteran-aukce.cz. Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své
závazky k ostatním Uživatelům nebo k Provozovateli.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 - Ustanovení
9.1.1 Obchodní podmínky budou viditelně umístěny a veřejně přístupny.
9.1.2 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obchodní podmínky serveru
veteran-aukce.cz.
9.1.3 Na změnu obchodních podmínek musí provozovatel upozornit uživatele umístněním
upozornění na hlavní – domovské stránce serveru.
9.1.4 Uživatel je povinen se seznámit s aktuálními obchodními podmínkami.
9.1.5 Užíváním serveru veteran-aukce.cz po zveřejnění upozornění na změnu obchodních
podmínek uživatel souhlasí s aktuálním zněním obchodních podmínek.
9.1.6 Provozovatel serveru veteran-aukce.cz nenese žádnou odpovědnost za zboží a jeho
případné jeho vady.
9.1.7 Provozovatel nenese odpovědnost za činy uživatelů.
9.1.8 Provoz serveru je bez jakýchkoliv záruk. Provozovatel nenese odpovědnost za případné
škody způsobené jeho chodem a užíváním.
9.1.9 Provozovatel provádí pravidelnou údržbu serveru a za tímto účelem je oprávněn jeho
provoz omezit popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (odstávka). Provozovatel je
povinen termín odstávky a přibližnou délku odstávky oznámit 14 dní předem umístněním
upozornění na hlavní – domovské stránce serveru.
9.1.10 Pokud trvá odstávka déle než 24 hodin, je doba trvání všech Nabídek, která uplyne během
odstávky na žádost jednotlivých uživatelů, prodloužena o 24 hodin, při odstávce delší než
48 hodin se všechny nabídky prodlužují za každý další započatý den o 24 hodin.
9.1.11 Pokud dojde k technickým problémům a výpadku serveru delšímu než 24 hodin, je doba
trvání všech Nabídek, která uplyne během odstávky na žádost jednotlivých uživatelů,
prodloužena o 24 hodin, při výpadku delším než 48 hodin se všechny nabídky prodlužují za
každý další započatý den o 24 hodin.
9.1.12 V případě Nabídek, jejichž doba trvání uplynula v době výpadku a nebylo je z technických
důvodů na straně Provozovatele možné prodloužit, vrátí Provozovatel Uživatelům na
požádání v plné výši všechny poplatky vztahující se k těmto Nabídkám.
9.1.13 Nefungovala-li zpoplatněná služba prokazatelně v důsledku technických potíží serveru
veteran-aukce.cz, má Uživatel nárok na vrácení poměrné části poplatků za takovou službu.
9.1.14 V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv
důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo
neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy.
9.1.15 Užívání služeb veteran-aukce.cz znamená souhlas s Obchodními podmínkami
9.1.16 Vztah vzniklý registrací na serveru veteran-aukce.cz ze Smlouvy se řídí českým právem.
Vztahy ze Smluv uzavřených s Uživateli se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

