
 

  

 

Podmínky a pravidla aukce 

 

• Aukce použité manipulační techniky se uskuteční dne 6. 5. 2021 od 13 hodin,  
na odkazu: https://linde-mh-cz.proebiz.com 

• Vozíky je možné si nezávazně prohlédnout zde:  
https://linde-mh-cz.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php 

• Aukce je vypsána pro jednotlivé vozíky ze seznamu. 

• Vozíky pro prodej jsou k dispozici pro fyzickou prohlídku po předchozí domluvě v místech, 
kde jsou v současné době umístěny, viz pole „Umístění“ (specifikace položky) v přehledu 
vozíků, přičemž: 
- Praha znamená pobočku Linde Material Handling, Praha 10, Polygrafická 622/2,  
kontakt pro domluvení návštěvy: Miroslav Černý, tel. 606 624 031,  
e-mail: miroslav.cerny@linde-mh.cz  
- Hradec Králové znamená pobočku Linde Material Handling, Plotiště nad Labem, 
Náchodská 765, kontakt pro domluvení návštěvy: Miloš Červený, tel. 724 326 574,  
e-mail: milos.cerveny@linde-mh.cz 
- Velké Bílovice znamená pobočku Linde Material Handling, Velké Bílovice, Podivínská 
1502, kontakt pro domluvení návštěvy: Dušan Baldrman, tel. 602 131 920,  
e-mail: dusan.baldrman@linde-mh.cz 

• Zájemci o aukci se musí nejpozději do 5.5.2021 do 16.00 zaregistrovat zde:  
https://linde-mh-cz.proebiz.com/vstup/aukce_seznam.php 

• Vstupní kolo, do kdy je možné podávat nabídky, začíná 22.4.2021 v 9:00 a končí 6.5.2021 
ve 12:00 Do konce vstupního kola musí zájemci zadat do systému cenu, která nemůže být 
nižší, než cena vyvolávací.  Účastník aukce může do konce vstupního kola svou 
nabídkovou cenu upravovat. 

• Soutěžní kolo začíná 6.5.2021 ve 13:00 a mohou se jej zúčastnit pouze účastníci, kteří se 
řádně zaregistrovali zadali ve vstupním kole platnou cenu. 

• Pokud se registrovaný zájemce aukce zúčastní a v aukci zvítězí (dále jen Vítěz aukce), je 
povinen předmět aukce odebrat a zaplatit vysoutěženou kupní cenu. 

• Prodej se uskuteční na základě kupní smlouvy, jejíž vzor je uložen zde:  
https://www.linde-mh.cz/media/Media-Czechia/vzor_smlouvy_pouzity_vozik.pdf 

• Kupní cena bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené  
Linde Material Handling Česká republika do tří dnů po ukončení aukce 

• Splatnost zálohové faktury je 14 dnů 

• Vítěz má povinnost odebrat vozík do 21 dnů po jeho vysoutěžení 

• Vozíky jsou umístěny na pobočkách Linde MH dle popisu uvedeného u každého předmětu 
aukce, viz adresy výše. 

• Dopravu si zajišťuje na své náklady sám Vítěz aukce 
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• Účastník aukce bere na vědomí, že předměty aukce, tedy použité vozíky, jsou ve stavu, jak 
jsou. Bere na vědomí, že si je před aukcí mohl prohlédnout a mohl se přesvědčit o jejich 
technickém stavu. 

• Pokud vítěz aukce cenu neuhradí a vozík neodebere ani v dodatečné lhůtě poskytnuté 
Zadavatelem aukce, dochází ke zrušení výsledku aukce a aukce vzniká povinnost uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.  

• Zadavatel aukce si vyhrazuje právo aukci zrušit, přeložit na jiný termín nebo odmítnout 
všechny cenové nabídky.  


