PL N Á MOC / B I D F OR M
PRO D RAŽB U V ZASTO U P EN Í
2. aukce výtvarného umění a starožitností
Palác Žofín
14. 5. 2016, 14:00
Dražba na písemný limit / Absentee bid form
Dražba po telefonu / Telephone bid form
Jazyk pro dražbu po telefonu / Language for bid by telephone
		

čeština

/

english

Telefonní číslo pro dražbu po telefonu / Telephone for auction bidding

Zmocnitel tímto zmocňuje společnost
Starožitnosti – Galerie USTAR s.r.o.,
zapsanou v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě
v oddílu C, vložce číslo 44474, se sídlem
Denisova 306/21, 779 00 Olomouc,
IČ: 28611705, DIČ: CZ 28611705 dále jen
„zmocněnce“, k předkládání nabídek
na koupi níže uvedených dražebních
předmětů při dražbě organizované
zmocněncem a všem úkonům, které
souvisejí se zastupováním zmocnitele
při dražbě. Zmocnitel tímto prohlašuje,
že jsou mu známy dražební podmínky
včetně aukčního řádu, který je nedílnou
součástí aukčního katalogu, a bez výhrad
s nimi souhlasí.

		
ZMOCNITEL / ASIGNOR
Jméno a příjmení / First name and last name

Ulice / Street

Obec / City

PSČ / Postal code

Země / Country

Datum narození / Date of birth

č. OP nebo č. pasu / ID card or Passport numer

Telefon / Telephone

Platnost do / Empire date

E-mail

Vydal / Issued by

BANKOVNÍ INFORMACE ZMOCNITELE / BANK DETAILS OF ASIGNOR
Název banky / Name of Bank

Adresa banky / Bank address

Číslo účtu / Account number

IBAN

SWIFT CODE

NABÍDKA / BIDS
Číslo položky / Lot

Předmět dražby / Lot description

Limitní cena v Kč* / Top limit in CZK*

* Limitní cena nezahrnuje aukční provizi a DPH / * These limits do not include fees and taxes

Místo a datum / Place and Date

Podpis / Signature

Odešlete na mail. adresu antik@ustar.cz
Send by e-mail to antik@ustar.cz

