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Záruka originálu 
 
Všechny knihy, které nabízím v mých aukcích jsou originály. Nejsou to žádné kopie nebo falza. Pokud dám 
na prodej nějakou kopii knihy, tak je to vždy v popisu uvedeno. U knih máte jednu velkou jistotu, kopie lze 
velice dobře poznat. Kopie knih se dělá většinou pro jejich nedostupnost a dobrý obsah. Vždy mají novou 
vazbu a jsou tištěny na jiném papíru. Kopii obrazu uděláte snadno, ale knihy ne. Kopii obrazu pozná 
odborník, kopii knihy i laik. 
 
 
 
 
 
 
Záruka vrácení peněz. 
 
Pokud byla provedena platba předem na bankovní účet, vrátím peníze z těchto důvodů: 
 

1. Klient omylem zaslal jinou platbu.  
      GARANCE:  Vracím celou částku. 
2. Klient omylem uhradil vyšší částku, než měl, vznikl přeplatek.  
      GARANCE:  Vracím výši přeplatku. 
3. Pošta zásilku nedoručila. Klienta kontaktuji a domluvím se na dalším doručení.  
      GARANCE:  Pokud klient ani na podruhé zásilku nepřevezme, vrátím částku sníženou o poštovní   
                              poplatky a balné za obě doručení. 
4. Zásilka se na poště ztratila.  
      GARANCE:  Vracím celou částku včetně poštovného po sdělení výsledku reklamace u pošty. 

      5.   Klient obdržel jinou položku než vyhrál. Omylem jsem poslal klientovi něco jiného. 
      GARANCE:  Vracím celou částku včetně poštovného, pokud nemohu zaslat původní výhru. 
6. Nemohu zaslat vyhranou knihu, položku z jiných důvodů. Například položka se mi ztratila nebo ji 

nemohu najít , chyba při zadávání aukce – prodána v minulé aukci, do aukce dána dvakrát jedna 
položka, knihu jsem nečekaně polil vodou, a podobné problémy, které se mohou vyskytnout. 
GARANCE: Vracím celou částku včetně poštovného. 

 
Záruka - vady zboží. 
 
Všechny mé nabízené položky jsou různého stáří. Někdy mají i  přes 100 let. Kupující je kupuje 
v takovém stavu v jakém jsou. Položky také nemají žádný záruční list nebo paragon o koupi na který by 
se vztahovala záruka na výměnu nebo vrácení položky. Stav položek je popsán v popisu aukce. 
 
GARANCE: Vracím  celou  částku včetně  poštovného  nebo   poměrnou  část, pokud  položka - její stav         
                       závažně  neodpovídá   popisu  z aukce. V případě  vrácení celé  částky  musí klient položku    
                       vrátit v takovém stavu   v jakém  ji obdržel, pokud se nedohodneme jinak.   
 
 
 
Klient musí nahlásit reklamace nejpozději do 30 dnů od dne ukončení aukce na Aukru. Na pozdější 
reklamace se garance nevztahují. 
 
 

Uživatel Aukra afolt 
 

 


