Aukce Mercedes-Maybach „Edition 100“
Online aukce bude probíhat v termínu od 20. 6. do 23. 6. 2022 do 19:00 hodin.
Aukce je uzavřená, účastnit se může pouze koncový zákazník (fyzická nebo právnická osoba)
nominovaný autorizovaným prodejcem a potvrzený ze strany společnosti Mercedes-Benz Česká
republika s.r.o.
Předmětem aukce je zákaznická kvóta vozu Mercedes-Maybach S 680 4MATIC Edition 100
(W1K 223979 1A 134013), který se účastník aukce s nejvyšší poskytnutou nabídkou zavazuje pořídit
na základě standardní kupní smlouvy autorizovaného prodejce zastavenou ceníkovou cenu
(6 971 692 Kč bez DPH) u autorizovaného prodejce Mercedes-Benz, který jej nominoval. Vyvolávací
cenou v aukci je ceníková cena vozu včetně DPH, tedy 8 435 748 Kč.
Minimální výše každého dalšího příhozu je 100.000 Kč. Přihazovat bude možné online, kdykoliv po celou
dobu konání aukce. Výtěžek z aukce nebude zatížen DPH a bude věnován na charitativní účely.
Celková částka za vůz Mercedes-Maybach S 680 4MATIC Edition 100 (W1K 223979 1A 134013), kterou
je účastník aukce s nejvyšší poskytnutou nabídkou povinen uhradit bude rozdělena na stanovenou
ceníkovou cenu (6 971 692 Kč bez DPH) a zbylá část půjde na charitu.
Jak dražit:
1. Pro přihlášení do speciálního VIP účtu kontaktujte prosím svého prodejce.
3. Přejděte do sekce PLACE A BID.
4. Nabídku můžete podat dvěma způsoby:
4. a) PLACE YOUR BID – příhoz, který chcete realizovat v určitou chvíli kdykoliv po dobu konání
aukce.
4. b) PLACE YOUR ABSENTEE BID – nastavení vašeho maximálního limitu. Svoji maximální
nabídku (=ABSENTEE BID) můžete nastavit kdykoliv až do 15 minut před vypršením aukce.
Aukční systém bude automaticky přihazovat až do výše vašeho maxima. Aukci tak nemusíte
v reálném čase sledovat.
5. Online aukce bude ukončena 23. 6. 2022 v 19:00:00 hodin středoevropského času.
Přesný postup je uveden na www.auctomobile.com.
Časté dotazy:
Je účtován poplatek za přihazování či vydražení vozu?
Přihazování je zdarma, nejsou účtovány žádné další poplatky.
Může někdo v posledních vteřinách přebít mou nabídku?
Ano, v posledních vteřinách aukce může přihazovat kdokoliv z účastníků.
Je možnost si vůz prohlédnout?
Oba vozy budou k vidění na motor show Legendy v Praze od 28. do 29. května 2022. Prohlídku si můžete
sjednat u Vašeho prodejce. (vůz nebude vystaven veřejně)

Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, případně na zrušení aukce.
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. má vyhrazené právo nepřijmout nominaci účastníků aukce z důvodu
jakékoliv překážky předání vozidla dané osobě nebo firmě, např. ve vztahu k aktuálním mezinárodním sankcím,
smlouvě o prodejci či prodejním podmínkám, zejména pak ve smyslu porušení pravidla prodeje smluvního zboží
výhradně koncovým zákazníkům.

Co je to Absentee Bid?
Absentee Bid se využívá zejména v případech, kdy zájemce nemůže nebo nechce sledovat aukci
až do konce. Kdykoliv po zahájení aukce až do 15 minut před jejím koncem může nastavit svůj maximální
limit, za který je ochotný vůz koupit. Systém za něj bude automaticky přihazovat vždy o jeden krok
100.000 CZK na všechny ostatní příhozy, dokud nebude dosažen nastavený maximální limit. Absentee
Bid lze rovněž využít v situacích, kdy se nacházíte v místě s nestabilním internetovým připojením nebo
jinými okolnostmi, které by Vám mohly přihazování v aukci znemožnit nebo zkomplikovat.
Mohu přehodit svůj vlastní příhoz?
Ano, svůj vlastní nejvyšší příhoz můžete přehodit a pokusit se tak „vyřadit“ nebo odradit ostatní
účastníky aukce od dalších příhozů.
Jaká je minimální nabídka?
Minimální příhoz je ve výši 100.000 CZK nad vyvolávací cenu či nejvyšší aktuální nabídku.
Jak lze za vůz zaplatit?
Částka vydražená v aukci bude zaplacena přímo vybrané charitě a nebude zatížena DPH.
Vůz za ceníkovou cenu bude následně zaplacen na základě standardní kupní smlouvy s autorizovaným
prodejcem.
Co znamená NO RESERVE aukce?
To znamená, že konečnou cenu vozu stanoví nejvyšší nabídka v aukci a prodávající ji musí akceptovat.
Vůz tedy bude prodán za jakoukoliv nejvyšší nabídku.
Co znamená NO PREMIUM aukce?
V charitativních aukcích neplatí kupující žádnou prémii (provizi) z vydražené ceny. Vůz se tak prodá
za konečnou nejvyšší dosaženou nabídku bez dalších nákladů či poplatků.
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