
ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA PRO AUKCI ANTIUM AURUM s.r.o. Č. ….. KONANOU DNE ……………………………………………………………….. 

BINDING BID SHEET FOR THE AUCTION ANTIUM AURUM s.r.o. No. ……….. TAKING PLACE ON……………………………………………….. 

Jméno / Name: ……………………………………………………………………………  Číslo zákazníka / Customer No. ………………………………… 

Ulice /  Street: ……………………………………………………………………………  Město / City: …………………………………………………………….. 

E-mail: ……………..……………………………………………………………………………  Telefon/ Telephone No. ………………………………………….. . 

Tímto zplnomocňuji společnost ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, 

IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 

114287 ("Společnost") k podávání nabídek za moji osobu v rámci výše uvedené aukce ohledně níže uvedených položek 

s příslušnými cenovými limity a k jejich koupi, a to v souladu s aukčními podmínkami Společnosti uveřejněnými na 

internetové stránce Společnosti (www.antiumaurum.cz). S těmito aukčními podmínkami jsem se seznámil/a a souhlasím s 

nimi.  

Hereby I authorize company ANTIUM AURUM s.r.o. with its registered seat at Šaldova 219/1, 186 00 Prague 8, Czech 

Republic, ID. No.: 27565629, Tax ID No.: CZ: 27565629, registered at the commercial registry kept by the Municipal 

Court in Prague Section C, insert 114287 (the "Company") to bid on my behalf for the following lots within the respective 

limits, and to purchase these lots, in accordance with the Company´s auction terms published on the Company´s website 

(www.antiumaurum.cz). Hereby I confirm acquaintance with the auction terms and I consent to the auction terms. 

Mám zájem o dražení po telefonu. Kontaktujte mě během aukce na tel. čísle:                    …………………………………………………….. 

I am interested in bidding by telephone. Please contact me during the auction at tel. No.: ……………………………………………………. 

V případě potřeby mohou být zadané limity překročeny o:     

My bids, if necessary, can be increased by:        10%                     20%                        .…..%              

Položka č. /  
Lot No. 

Předmět / 
Description 

Limit v EUR / 
 Bid in EUR 

Položka č. /  
Lot No. 

Předmět / 
Description 

Limit v EUR /  
Bid in EUR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

           Pokračování na další straně / to be continued on the next page 

 



Položka č. /  
Lot No. 

Předmět / 
Description 

Limit v EUR / 
 Bid in EUR 

Položka č. /  
Lot No. 

Předmět / 
Description 

Limit v EUR /  
Bid in EUR 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Vyzvednutí / Collection in person: 

Po předchozí dohodě – vyzvednutí v prodejně Společnosti Šaldova 1, 186 00 Praha 8 / 

After previous notice - collection at the Company´s shop at Šaldova 1, 186 00 Praha 8: 

Zaslání / Shipping 

 

UPOZORNĚNÍ: Závaznou objednávku pro příslušnou aukci je nutno doručit e-mailem, poštou nebo osobně na adresu 

Společnosti nejpozději 48 hodin před zahájením příslušné aukce.  

PLEASE NOTE: The binding bid sheet for the auction has to be delivered by e-mail, mail or brought in person to the 

Company´s shop 48 hours prior to the commencement of the respective auction at the latest. 

Dne/On………………………………………………………………………………….V/ In………………………………………………………………………………………… 

      Podpis/Signature ……………………………………………………………………. 

Kontakt/Contact:  

ANTIUM AURUM s.r.o., Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, Czech Republic, Tel. +420 222 317 702, e-mail: 

aukce@antiumaurum.cz  


