Příloha č. 1 k aukčnímu řádu European Arts Investments s.r.o. – „Dražba prostřednictvím telefonu“

Plná moc
Já, níže podepsaný/á
Jméno a příjmení
…………………………………..
nar.
……………………………………
bytem
……………………………………

Název…………………………………………….
IĆ: ………………………………………………
sídlo ……………………………………………..
zastoupená……………………………………
tímto zmocňuji:

společnost

European Arts Investments s.r.o.
IČ:: 49825500
se sídlem Senovážné náměstí 992/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 33184
zastoupená na základě plné moci výkonným ředitele p. Albertem Trnkou
aby mne zastupovala a vykonávala v mém zastoupení veškeré úkony při konání aukce – neveřejné dražbě č. ………
konané dne ……………… v …………………………a vydražil za mne movité věci – předměty dražby, které jsou níže
specifikovány katalogovým číslem, názvem věci a vyvolávací cenou za cenu, kterou určím telefonicky (viz dále).
Uvedením svého telefonního čísla dále výše uvedenou společnost výslovně zmocňuji k tomu, aby pro mne zajistila
vydražení níže uvedených věcí – předmětů výše uvedené dražby, které jsou níže specifikovány katalogovým číslem,
názvem věci a vyvolávací cenou, prostřednictvím dražby po telefonu tak, že po zahájení dražby se jí zavazuji udělovat
prostřednictvím níže uvedeného telefonního čísla závazné, jasné a srozumitelné pokyny k jejímu postupu v rámci
dražby, včetně, nikoliv však zejména, k výši ceny, za kterou má být níže specifikovaná věc pro mne vydražena.
Výslovně prohlašuji, že níže uvedené telefonní číslo je mé a přijímám veškerou odpovědnost podle § 2894 a násl. zák.
č. 89/2012 Sb. a v souladu s dražebním řádem, za správnost a dostupnost uvedeného čísla a za úkony, které budou
na základě telefonního hovoru provedeny. Prohlašuji, že limitní cena může být na můj pokyn překročena.
Prohlašuji, že si jsem vědom, že telefonní hovor mezi mnou a výše uvedenou společností týkající se výše uvedené
dražby může být nahráván a s touto skutečností souhlasím.
Výslovně prohlašuji, že zmocněná společnost je oprávněna za sebe stanovit zástupce z řad zaměstnanců této
společnosti, nebo osob jí zastupujících a udělit jim v rozsahu této plné moci plnou moc.
Katalogové
číslo

Název věci

Vyvolávací cena

Telefonní číslo zmocnitele ………………………………
V Praze dne ……………….2015
______________________________
………………………
Zmocnění přijímám:
_____________________________
European Arts Investments s.r.o.

