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Article 1 – Definice
Přidělení: výslovné prohlášení společnosti vidaXL kupujícímu, že aukce, na kterou kupující uvedl nabídku, je
přidělena kupujícímu. Toto prohlášení může znamenat, že potvrzení bylo odesláno e-mailem;
Aukce: online aukce nabízená společností vidaXL na webové stránce aukce;
Podmínky aukcí: tyto všeobecné podmínky aukcí;
Webová stránka aukce: webová stránka, která funguje pod adresou URL vidaxl.cz nebo jakoukoli jinou webovou
stránkou věnovanou vidaXL.
Dražitel: spotřebitel, který se zaregistruje pro účast na Aukcích nebo se zaregistroval pro účast na Aukci;
Kupující: dražitel, u kterého došlo k přidělení;
Spotřebitel: fyzická osoba, která nejedná jménem určité profese nebo podnikání;
Nabídka: částka nabízená Přihazujícím za dražený produkt, včetně daní;
Osobnídata: (osobní) údaje, které musí spotřebitel poskytnout společnosti vidaXL, aby se mohl zaregistrovat a
přihazovat v rámci Aukce, a která jsou spojená s jeho osobou;
Kupnísmlouva: kupní smlouva mezi osobou s nejvyšší nabídkou v Aukci a vidaXL, zakládající se na přidělení;
vidaXL : vidaXL Europe B.V.

Článek 2 – Použitelnost
2.1. Vedle VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK platí ve vztahu mezi společností vidaXL a
Dražitelem pro každou Aukci vidaXL, používání Webové stránky aukce, registraci Dražitele pro účast na
aukcích vidaXL a na každé Aukci, která se koná, také VŠEOBECNÉ PODMÍNKY AUKCÍ. Jakékoli
(obecné) podmínky Dražitele jsou vidaXL zamítnuty.
2.2. Účastí na Aukci Dražitelé prohlašují vzájemně jeden před druhým a Spotřebitelé deklarují společnosti
vidaXL, že jsou povinni jednat v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami aucí a jsou vázáni právními
závěry z nich vyplývajícími. Dražitel je povinen bezvýhradně dodržet všechny podmínky a zdržet se
jednání, které může poškodit zájem vidaXL jakožto online aukčního domu.

Článek 3 – Registrace

3.1. Aby se Dražitel mohl účastnit Aukce, musí být předběžně zaregistrován na Webové stránce aukce
způsobem předepsaným společností vidaXL. Dražitel se dále prohlašuje svou účastí v Aukci za osobu
oprávněnou k provádění právních úkonů. Dražitel také prohlašuje (v případě Přidělení), že je oprávněn
k uzavřeníí kupní smlouvy pro příslušnou Aukci. Navíc musí Dražitel bezvýhradně souhlasit s
VŠEOBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a VŠEOBECNÝMI PODMÍNKAMI AUKCÍ. vidaXL si
vyhrazuje právo kdykoliv odmítnout registraci a účast v Aukcích z vlastních důvodů a ukončit jakoukoli
smlouvu.
3.2. Dražitel se na první žádost společnosti vidaXL náležite identifikuje. V případě selhání se Dražitel nesmí
Auce účastnit.
3.3. Dražitel je povinen zajistit, aby registrační údaje, které poskytl společnosti vidaXL, byly vyplněny
kompletně, pravdivě a správně. Dražitel dále zaručuje přesnost a úplnost poskytnutých informací.
Pokud se tyto informace kdykoli změní, je Dražitel povinen okamžitě informovat vidaXL o těchto
změnách.
3.4. Uživatelské jméno a heslo, které Dražitel používá v Aukci, jsou výhradně osobnía nesmíbýt
postoupeny Dražitelem třetím stranám. Pokud se Dražitel obává, že někdo jiný zná jeho heslo, je
povinen okamžitě informovat vidaXL. Dražitel je zodpovědný za veškeré jednání, které proběhne v
rámci Aukce a které vyplývá z použití jeho hesla a/nebo uživatelského jména, a to i v případech
zneužití, pokud Dražitel zacházel se svým uživatelským jménem a heslem neopatrně. vidaXL je
oprávněna požadovat plnění platebních povinností Dražitele v důsledku nabídek, které proběhly za
použití hesla a uživatelského jména Dražitele.

Článek 4 – Prohlášení o ochraně soukromí
4.1. vidaXL bude nakládat s (osobními) údaji Dražitele v souladu s Prohlášením o ochraně osobních údajů
na Webové stránce aukce. Při návštěvě Webové stránky aukce se Dražitel musí vždy nahlédnout do
nejnovějších pozměňovacích návrhů k Prohlášení o ochraně soukromí.

Článek 5 – Bezpečnost
5.1. Společnost vidaXL bude vynakládat přiměřené úsilí, aby ochránila své systémy před ztrátou dat a/nebo
protiprávním použitím a použije k tomu vhodná technická a organizační opatření.
5.2. Dražitel je vůči společnosti vidaXL povinen zajistit svůj počítač nebo jakékoli jiné zařízení proti virům
nebo jiným protiprávním programům nebo souborům, které by mohly být šířeny prostřednictvím
internetu při vstupu na Webovou stránku aukce. Kromě toho musí Dražitel přijmout vhodná opatření
proti neoprávněnému použití svého hesla a uživatelského jména třetí stranou.

Článek 6 – Postup při aukci
6.1. Přípravu a průběh Aukce určuje výhradně vidaXL. To mimo jiné znamená, že vidaXL určuje stav věcí
před a během aukce a má pravomoc rozhodnout, zda podle názoru vidaXL existují pádné důvody pro
vyloučení určitých osob z další účasti, uzavření jedné nebo více Aukcí nebo změny (souboru) aukcí,
neuznání příhozu a prohlášení ho za neplatný a pozastavený, pro obnovení nebo zrušení Aukce nebo
provedení dalších nezbytných kroků.
6.2. Délka trvání Aukce je vyznačena na Webové stránce aukce. Společnost vidaXL nicméně může Aukci
kdykoli (předčasně) zrušit, ukončit, pozastavit nebo prodloužit. V případě, že Aukce není z důvodu
technických problémů přístupná všem Dražitelům, může vidaXL využít práva prodloužit aukci, ale
přitom není povinna tak učinit.
6.3. Účastník je vůči vidaXL nebo subjektům jednajícím jménem společnosti vidaXL povinen dodržovat
pokyny a pokyny, které mu byly poskytnuty v případě Aukce.
6.4. Aukce se uskuteční v pořadí uvedeném v katalogu Aukce na Webové stránce aukce. Vyhrazujeme si
ovšem právo odchýlit se od tohoto pořadí.
6.5. Dražitel akceptuje zvláštní podmínky, které mohou vzniknout během Aukce na internetu a (technické)
problémy, které mohou nastat. Tyto problémy mohou obsahovat: nemožnost přístupu na Webovou
stránku aukce nebo konkrétní Aukci, nemožnost přihodit, chyby nebo poruchy na webové stránce aukce
a/nebo základního hardwaru a/nebo síťového připojení a/nebo softwaru, na kterém běží Webová
stránka aukce. Kromě toho údržba Webové stránky auce a/nebo podkladového systému může
znamenat, že mohou vzniknout problémy, které by mohly způsobit omezený přístup na Webovou
stránku aukce a/nebo Aukci a/nebo bránit v přihazování.

Článek 7 – Popis aukcí

7.1. Popisy Položky a veškeré informace na Webové stránce aukce se provádějí na základě "nejlepší
znalosti". Může se tedy stát, že popis v rámci Aukce je nesprávný nebo neúplný.

Článek 8 – Nabídka
8.1. Nabídka musí být provedena způsobem uvedeným společností vidaXL na Webové stránce aukce.
Aukce je zpracována podle zásady "nejvyšší nabídky". Společnost vidaXL je oprávněna změnit způsob,
jakým je aukce vedena kdykoli během aukce, vždy existují důkazy pouze o (jedné) veřejné výzvě
společnosti vidaXL k předložení nabídky. vidaXL je oprávněna neuznat příhoz, pokud k tomu dle jejího
názoru existují pádné důvody.
8.2. Nabídka předložená Dražitelem bude považována za právně závaznou nabídku vůči vidaXL. Dražitel je
vázán Nabídkou, která je neodvolatelná a bezpodmínečná. Každý Dražitel, který přihazuje, se považuje
za osobu činící nabídku pro sebe a je osobně vázán vůči vidaXL a závazkům vyplývajícím z jeho
Nabídky vůči vidaXL. To platí i v případě, že Dražitel jedná jménem Třetí strany.
8.3. Pokud několik osob prohlásí, že společně učiní Nabídku (nebo učinilo Nabídku v minulosti), společně, a
zároveň každý zvlášť zodpovídají za závazky vůči vidaXL, vyplývající z této smlouvy.
8.4. vidaXL je oprávněna účastnit se Aukce a přihazovat v rámci Aukce jménem třetí strany.

Článek 9 – Uzavření kupní smlouvy
9.1. Jakákoli Nabídka, kterou učiníte v rámci Aukce vidaXL, představuje zákonnou dražební nabídku pro
nákupu položky. Nabídku nesmíte odvolat, s výjimkou výjimečných okolností povolených příslušnými
právními předpisy, například pokud daná položka neodpovídá popisu uvedenému na Webové stránce
aukce.
9.2. Účast v Aukci neznamená, že dražené položky budou nakonec Dražiteli prodány. Dokonce i v případě,
že Webová stránka aukce uvedla, že dražba probíhá na základě smlouvy s nejvyšší nabídkou, nemusí
to nutně vést k uzavření Kupní smlouvy.
9.3. Dražitel si je vědom, že položky, které jsou prodávány v Aukci, jsou vlastnictvím společnosti vidaXL.
Kupnísmlouva vzniká mezi Kupujícím a vidaXL.

Článek 10 – Fakturace a platba
10.1. Pokud není řečeno jinak, zákazník je povinný uhradit dlužnou částku do 3 dnů po skončení online
aukce.
10.2. Při prodeji produktů spotřebitelům není nikdy povoleno předplacení více než 50 %. Je-li stanoveno
předplacení, spotřebitel může vykonávat svá práva pouze po splacení předepsané zálohy.
10.3. Spotřebitel má povinnost okamžitě oznámit provozovateli nepřesnost údajů nebo platebních údajů.
10.4. V případě neplnění ze strany uživatele je provozovatel oprávněn, s výhradou právních omezení, účtovat
spotřebiteli přiměřené náklady.
10.5. Při platbě za položku draženou v Aukci není dovoleno používat kuponové slevové kódy.

Článek 11 – Rozhodné právo
11.1. V těchto Všeobecných podmínkách aukcí a při právních sporech, které mohou vzniknout z Aukcí, platí
české právo.

Článek 12 – Další ustanovení
12.1. Společnost vidaXL si vyhrazuje právo kdykoli změnit Všeobecné podmínky aukcí. V případě změn platí
nové podmínky od následujícíaukce. Smluvní podmínky platné na začátku transakce budou platné až
do dokončení této transakce. Vaše další používání Služeb po změnách Smluvních podmínek bude
považováno za závazné přijetí těchto změn.

