
Zmocnitel tímto zplnomocňuje 
Galerii Arcimboldo, s.r.o. se sídlem Kaiserštejnský 
palác, Malostranské nám. 37/23, 118 00 Praha 1, 
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 
152299, dne 03.06.2009, IČO: 28905547, 
DIČ: Cz28905547 dále jen „zmocněnec“, aby 
zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou 
organizuje zmocněnec, dále jen „dražba“,  
za podmínek uvedených v Aukčním řádu, který 
je nedílnou součastí katalogu. zmocněnec je 
zmocněn ke všem úkonům, které souvisejí se 
zastupováním zmocnitele jako účastníka dražby 
při dražbě níže uvedených předmětů. zmocnitel 
tímto prohlašuje, že jsou mu známy dražební 
podmínky, jakož i Aukční řád, a bez výhrad s nimi 
souhlasí. 

The Assignor hereby grants 
Galerie Arcimboldo, s.r.o. with its seat at 
Kaiserstejnsky palace, Malostranske nam. 37/23, 
118 00 Prague 1, entered into the Commercial 
Register maintained by the District Commercial 
Court in Prague, section C, entry 152299, as 
of 03.06.2009 ID No.: 28905547, Tax ID No.: 
Cz28905547 hereafter, the “Proxy bidder”,this 
power of attorney to act on its behalf at the 
auction, organized by the Proxy bidder; hereafter, 
the “Auction”, under the conditions set forth in 
the Auction Terms and Conditions, which are an 
integral part of the Catalog. The Proxy bidder 
is authorized to undertake all activities related 
to representing the Assignor as a participant in 
the Auction when the items listed below are up 
for auction. The Assignor hereby declares that 
they have familiarized themselves with the condi-
tions of bidding, including the Auction Terms and 
Conditions, and unreservedly endorses them. 
The Assignor understands that the Proxy bidder 
is authorized to appoint a representative for 
themselves. If the Proxy bidder shall appoint more 
representatives, the Assignor agrees with the fact 
that each shall act separately.

PlNÁ MOC bID FORM

ZMOCNITEl ASSIGNOR

Klientské číslo  
Client number  

Jméno a příjmení  
First name and last name  

Ulice      Obec   
Street      City 

PSČ      Země   
Postal code     Country  

Datum narození     Č. OP / č. pasu   
Date of birth     ID card / Passport no.  

Telefon   
Telephone  
Email  

bANKOVNÍ INFORMACE bANK DETAIlS

Název banky  
Name of bank  

Adresa banky  
bank address  

Číslo účtu  
Account number      

IbAN      SwIFT  

NAbÍDKA bIDS

Číslo položky lot  

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Předmět dražby lot description
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

limitní cena v KČ* Top limit in CZK*
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  lIMITNÍ lÍSTEK AbSENTEE bID FORM

  DRAŽbA PO TElEFONU TElEPHONE bID FORM

*Limitní cena nezahrnuje aukční přirážku *These limits do not include buyer’s commission

Odešlete na email info@arcimboldo.cz Send by email to info@arcimboldo.cz

MÍSTO A DATUM PlACE AND DATE PODPIS SIGNATURE


