
DOROTHEUM
Přihláška do aukce

Číslo účastníka aukce
(obdržíte při podání přihlášky)

Pro řádný průběh aukce je nezbytně nutné prostřednictvím této přihlášky přesně identifikovat účastníky aukce. Prosíme Vás proto, chcete-li se stát účastníkem 
aukce, vyplňte čitelně hůlkovým písmem tento formulář a podepište jej. Upozorňujeme, že pro Vaši identifikaci je nutné v místě konání aukce předložit doklad 
totožnosti (v případě zastoupení předkládá doklad totožnosti zástupce, a to spolu s plnou mocí od účastníka aukce).

 Děkujeme Vám za pochopení.

Výše uvedený účastník aukce se tímto přihlašuje do aukce. Účastník aukce bere na vědomí, že aukce je pořádána dle mezinárodních zvyklostí v oblasti obchodu 
s uměním a dle „Aukčního řádu DOROTHEUM platného od 1. 2. 2016“, který je uveřejněn na www.dorotheum.com a je k dispozici v sídle DOROTHEUM a v mís-
tě konání aukce, dále jen „aukční řád“. Účastník aukce tímto prohlašuje, že se s aukčním řádem řádně seznámil a podpisem tohoto prohlášení ho akceptuje.

Účastník aukce dále prohlašuje, že není osobou, která by byla vyloučena z aukce, zejména že:
a) není osobou mladší 18 let,
b) je neomezeně způsobilý k právním úkonům,
c) je oprávněn nabýt vlastnické právo k předmětům aukce,
d)  není osobou, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči níž byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku,  

a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí,
e)  není osobou, která v posledních třech letech neuhradila kupní cenu jakéhokoli předmětu aukce prodávaného ze strany DOROTHEUM  

a/nebo jiným podstatným způsobem porušila své smluvní závazky vůči DOROTHEUM,
f) není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Účastník aukce se tímto zavazuje, že v případě, že koupí v aukci jakýkoli předmět, uhradí DOROTHEUM aukční poplatek ve výši 20 % z kupní ceny každého 
předmětu aukce, který v aukci koupil, ledaže by byl v aukčním katalogu uveden u daného předmětu aukce tento poplatek v nižší výši. Aukční poplatek je splatný 
ve stejných lhůtách a stejným způsobem jako kupní cena předmětu aukce. 

Zástupce účastníka aukce (údaje o zástupci účastníka aukce se vyplňují jen tehdy, jedná-li za účastníka aukce zástupce):

Příjmení:  Jméno: 

Bytem:  OP | cestovní pas: 

Stát:  Země vydání: 

Datum narození či rodné číslo: 

Účastník aukce tímto uděluje DOROTHEUM souhlas podle zák. č. 101/2000 Sb. se zpracováním svých osobních údajů, a to za účelem vyrozumívání o konání 
aukcí, zasílání aukčních katalogů a nabídky ostatních služeb DOROTHEUM, a to na dobu 10 let.

Datum:  Podpis: 

Identifikaci a kontrolu účastníka aukce ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. za DOROTHEUM provedl:

Přihláška do aukce konané dne 3. 12. 2016 v Radisson Blu Alcron Hotel Prague, Štěpánská 40, Praha 1  
(dále jen „aukce“)

Příjmení | Firma | Název:  Jméno: 

Bytem | Sídlo:  E-mail: 

Město | Stát:  Telefon: 

Datum narození či rodné číslo:  

IČO nebo reg. č. (vyplní jen podnikatel): 

OP | cestovní pas:  Platnost do:  Vydal: 

(dále jen „účastník aukce“)

organizované společností DOROTHEUM spol. s r. o., se sídlem Ovocný trh 580/2, 110 00 Praha 1,
IČ/DIČ 27079716/CZ 27079716, zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 94720 (dále jen „DOROTHEUM“).
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