
Kuželkářský klub Brno-Židenice vypisuje dražbu.  

Bohužel jsme přišli o kuželnu (budeme se muset vystěhovat 30.6.2019), a tak nabízíme k odkoupení 

kompletní vybavení naší dvoudráhy. Jedná se o technologii firmy Pro-Tec.  

V nabídce jsou mimo kompletního vybavení drah (ASK K800 včetně nosných konstrukcí, čelní panely, 

kříže, mantinely, jeden rok staré segmentové dráhy včetně konstrukcí, podavač koulí, rozběžiště, 

náhozové desky, ovládací pult, včetně tiskáren, software, ukazatel celkového výsledku utkání atd.) 

čtyři sady použitých (jedna sezóna) kuželek s dřevěným jádrem od firmy FUNK a minimálně dvě sady 

použitých koulí. 

 

Vyvolávací cena 1 Kč 

Minimální příhoz 10 000 Kč 

Zájemce zašle svoji nabídku s částkou a jménem na dvě nezávislá místa, a to: 

E-mail drazba.kkzidenice@seznam.cz a SMS na číslo +420 602571001 a současně zašle 10% nabízené 

ceny, jako jistinu na účet klubu 258327027 / 0300. Následně bude zveřejněn v tabulce pod touto 

výzvou se svým jménem a svojí nabídkou. Takto budou postupně zveřejňováni všichni zájemci až do 

data ukončení dražby, což bude 10.5.2019. V případě, že bude poslední nabídka učiněna 10.5.2019, 

bude ukončení dražby posunuto o jeden kalendářní den. Tak se bude dražba prodlužovat do té doby, 

než nikdo nezvýší nabídku 24 hodin (Rozhodující je datum a hodina obdržení E-mailu). Následně 

doplatí zájemce s nejvyšší nabídkou svoji nabídnutou cenu na výše uvedený účet a bude s ním 

sepsána kupní smlouva. Tento zájemce si následně do 10.6.2019 na vlastní náklady zajistí demontáž 

a odvoz veškerého materiálu. 

Poznámka: u zájemce, který bude opakovaně navyšovat cenu se samozřejmě bude uznávat jistina ve 

výši 10% z té nejvyšší ceny, tedy bude posílat na účet jen rozdíl od minulého příhozu 

Poté, co si kupující všechno odveze budou vráceny všem ostatním zájemcům jejich 10% jistiny. 

V případě, že by vítěz dražby nesplnil svoje povinnosti (nedoplatil, neodvezl) jistina mu propadne ve 

prospěch našeho klubu a dále budeme postupovat zpět podle nabídek, vždy o jednu nižší atd.  

Případné dotazy na - 602 571001 - Petr Vaňura 

 

TABULKA NA DALŠÍ STRÁNCE 

 



 

datum a čas  jméno nabídnutá cena jistina 

      

10.05.2019 - 15:45 Roman Václavek 60000,- Kč uhrazení neověřeno*) 
10.05.2019 - 09:49 Petr Jedlička 50000,- Kč uhrazení neověřeno*) 
09.05.2019 - 20:36 Roman Václavek 40000,- Kč uhrazena 
09.05.2019 - 10:49 Petr Jedlička 30000,- Kč uhrazena 
08.05.2019 - 22:16 Roman Václavek 20000,- Kč uhrazena 
07.05.2019 - 11:52 Petr Jedlička 10001,- Kč uhrazena 
26.01.2019 - 16:00 Petr Vaňura                      1,- Kč uhrazena 

 

*) uhrazení jistiny lze v bance ověřit až v příštím pracovním dnu (v pondělí 13.5.2019), jistinu lze i 

nadále zvyšovat v souladu s dražebními podmínkami 

akceptujeme drobné zaokrouhlení přihozené částky 


