Podmínky užívání AUKCETISKU.CZ
Provozovatel: SUDBURY a.s. – internetový specialista
se sídlem: Průběžná 1095/5, 100 00 Praha 10, IČ: 27591344
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11050
dále jen „obchodní zástupce“

Obecný průběh elektronické aukce
1.

Zákazník předloží prostřednictvím e-mailu či portálu AUKCETISKU.CZ poptávku na produkt/službu,
kterou má zájem realizovat. Koordinátor aukce potvrdí zákazníkovi datum aukce, specifikaci
produktu/služby, datum dodání dat a expedice, dopravu a platební podmínky a následně odešle
pozvánku dodavatelům (tiskárnám), ve které budou tyto specifikace uvedeny.

2.

Koordinátor aukce zrealizuje vyvolávací kolo, ve kterém dodavatelé předloží svou první cenovou
nabídku. Na základě nabídnuté nejnižší ceny zboží/služby se nejdéle 3 hodiny před začátkem aukce
zákazník rozhodne, zda chce realizovat aukci. Tato cena se stane maximální cenou pro aukci,
v aukčním kole dojde k jejímu snížení v konkurenčním boji mezi dodavateli.

3.

V případě, že se zákazník rozhodne aukci nerealizovat, poskytnutá data budou odstraněna, zákazníkovi
tímto nevzniká žádný závazek vůči obchodnímu zástupci.

4.

V aukčním kole dodavatelé předkládají svoje cenové nabídky a reagují na konkurenční nabídku
účastníků aukce. Zákazník může průběh aukce sledovat online. Zákazník sleduje aktuální nejnižší cenu,
nemá k dispozici seznam zúčastněných dodavatelů. Aukce probíhá v reálném čase.

5.

Služby specifikované v těchto podmínkách jsou pro zákazníka poskytovány zdarma.

6.

Vyskytnou-li se technické problémy nebo jiné mimořádné okolnosti, které některému z dodavatelů nebo
koordinátorovi aukce zabrání v uskutečnění aukce, může být aukce zopakována. Koordinátor aukce
rozhodne, zda jsou takové okolnosti dostatečným důvodem pro opakování aukce.

7.

Po skončení aukce nebudou přijímány žádné cenové změny. Zákazník bude kontaktován koordinátorem
aukce telefonicky nebo emailem s informací o výsledné ceně. Pokud zákazník projeví zájem o předání
kontaktu na výherce aukce, předá koordinátor aukce zákazníkovi zdarma kontakt na výherce.
Poté dodavatel, který v aukci zvítězí, bude též kontaktován koordinátorem aukce telefonicky nebo
emailem a obdrží kontakt na zákazníka.

8.

Obchodní zástupce vystupuje jako nepřímý zástupce dodavatele a zákazníka. Před a zejména po
předání kontaktních údajů vítězného dodavatele zákazníkovi vystupují v právních vztazích mezi
vítězným dodavatelem a zákazníkem oba vlastním jménem na vlastní odpovědnost.

9.

Zákazník není povinen vyhlásit v aukci vyvolávací kolo a může vyhlásit prostřednictvím koordinátora
aukce přímo aukční kolo aukce.

10. Měnou používanou v aukcích je česká koruna (Kč), pokud není zákazníkem stanoveno jinak.
11. Zákazník i koordinátor aukce zajistí, že budou telefonicky dostupní v průběhu aukce a 60 minut po jejím
skončení. V případě potřeby si sdělí jiná telefonní čísla, na nichž se budou moci také kontaktovat.
12. Je nezbytné, aby byla zachována přísná důvěrnost uživatelských jmen a hesel. Za jakékoli porušení této
povinnosti nese plnou odpovědnost zákazník. V této souvislosti se předpokládá, že zákazník ve své
společnosti zajistí, aby informace o aukci a přihlašovací údaje (tj. uživatelské jméno a heslo) byly známy
pouze kompetentním uživatelům.
13. Obchodní zástupce je povinen vyhledávat pro zákazníka dodavatele - důvěryhodné obchodní partnery,
u kterých jsou splněny předpoklady, že splní své závazky vůči zákazníkovi. Za splnění závazků
dodavatelů však obchodní zástupce neručí.

