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TON a.s., IČ: 49970585, se sídlem Michaela Thoneta 
148, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, zapsaná v obchod-
ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 1239 (dále jen „Vyhlašovatel“), jako renomo-

vaný výrobce ohýbaného nábytku, zhotoví v rámci své 
výroby limitovanou edici 30 (třiceti) kusů nové dětské 
židle produktové řady „Merano“ (dále jen „Výrobky“) 
a učiní účastníkům Aukce veřejnou nabídku na jejich 

koupi. Výnos z prodeje Výrobků, tj. částku odpovídající 
rozdílu výtěžku z Aukce a nákladů na výrobu Výrobků, 
Vyhlašovatel věnuje na dobročinné účely, a to neziskové 
organizaci Člověk v tísni.

I. AUKCE

I.1. „Aukcí“ se rozumí způsob, jakým je Vyhlašo-
vatelem učiněna účastníkům Aukce veřejná nabídka 
na koupi Výrobků, jak probíhá registrace účastníků 
Aukce a jak je při provádění Aukce postupováno až do 
okamžiku vzniku kupní smlouvy, včetně úpravy práv 

a povinností Vyhlašovatele jako prodávajícího a účast-
níka jako kupujícího.
I.2. Aukce je v zákonném smyslu dražbou ve smyslu 
§ 1771 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“).

I.3. Aukce je Vyhlašovatelem vyhlášena v období ode 
dne 9. 11. 2020 od 9:00 CET (středoevropského času) 
do dne 29. 11. 2020 do 20:00 hod CET, a to jako on-line 
aukce.

II. ÚČASTNÍCI AUKCE

II.1. Účastníkem Aukce může být fyzická nebo práv-
nická osoba, která se u Vyhlašovatele řádně zaregistruje 
a splňuje zákonné předpoklady pro způsobilost k právní-
mu jednání.

II.2. Účastník Aukce provede svoji registraci pro-
střednictvím business zóny na internetových stránkách 
Vyhlašovatele www.ton.eu/cz/business-zone, a to zadá-
ním zde vyžádaných identifikačních údajů. Účastníkem 
uváděné údaje při registraci musí být správné a pravdivé.

II.3. Účastník Aukce má možnost seznámit se před 
registrací s těmito Podmínkami, které jsou v celém 
svém obsahu zveřejněny na internetových stránkách 
Vyhlašovatele.

III. PODMÍNKY AUKCE

III.1. Aukce probíhá pouze na internetových stránkách 
Vyhlašovatele.
III.2. Výrobek je označen a popsán, včetně uvedení 
nejnižšího podání (vyvolávací ceny), na internetových 
stránkách Vyhlašovatele. Vyvolávací cena jednoho 
každého kusu Výrobku činí 345,– EUR, uvedená částka 
zahrnuje DPH.

III.3. Dražba Výrobků se koná, pokud účastníci 
(dražitelé) učiní nabídky. Každý z účastníků (dražitelů) je 
oprávněn podat nabídku na pouze jeden (1) kus Výrobku, 
výše nabídek účastníků (dražitelů) bude neveřejná.
III.4. Vyhlašovatel zahrne nabídku účastníka do Aukce, 
odpovídá-li její obsah těmto Podmínkám. Nabídka 
účastníka do Aukce, učiněná po ukončení Aukce, nebude 
do Aukce zahrnuta.

III.5. Účastník je v průběhu Aukce oprávněn svoji 
nabídku měnit i odvolat. Nabídka účastníka platná 
k okamžiku skončení Aukce je považována za nabídku 
závaznou.
III.6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Aukci bez 
náhrady zrušit.

IV. VYHODNOCENÍ AUKCE

IV.1. Bez zbytečného odkladu po ukončení Aukce 
Vyhlašovatel Aukci vyhodnotí, tedy vybere 30 účastníků 
s nejvyšší podanou nabídkou (dále jen „Vydražitelé“). 
V případě shody nabídnutých cen bude Vydražitelem ten 
účastník, který cenu nabídl dříve.

IV.2. Vyhlašovatel bez zbytečného odkladu po 
vyhodnocení Aukce vyrozumí Vydražitele, elektronickou 
formou na jejich adresu zadanou při jejich registraci 
do Aukce, o akceptaci jimi učiněné nabídky. Okamžikem 
doručení tohoto vyrozumění Vydražiteli je uzavřena kupní 
smlouva.

IV.3. V případě, kdy Vydražitel vydražený Výrobek ne-
odkoupí, resp. kdy Vyhlašovatel od vzniklé kupní smlouvy 
odstoupí dle odst. V.3., VI.4. a/nebo VI.5. těchto Podmí-
nek, bude uvolněný Výrobek Vyhlašovatelem nabídnut 
k odprodeji dalším účastníkům Aukce, a to v pořadí podle 
výše jejich nabídek.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V.1. „Kupní cenou“ Výrobku se rozumí částka ve výši 
nabídky učiněné Vydražitelem k okamžiku skončení 
Aukce.
V.2. Vydražitel, tj. účastník, který v souladu s těmito 
podmínkami Výrobek vydražil, je povinen zaplatit jeho 

Kupní cenu ve lhůtě do 5 dnů ode dne, v němž byl Vy-
hlašovatelem v souladu s ustanovením odst. IV.2. těchto 
Podmínek vyrozuměn o akceptaci své nabídky.
V.3. Pro případ prodlení Vydražitele se zaplacením 
Kupní ceny delším deseti (10) dnů je Vyhlašovatel 

oprávněn od kupní smlouvy vzniklé dle těchto Podmínek 
odstoupit.

VI. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ VÝROBKU 

VI.1. Vydražitel nabývá vlastnické právo k Výrobku 
vydraženému jím v Aukci v okamžiku úplného zaplacení 
jeho Kupní ceny.
VI.2. Vyhlašovatel vydá Vydražiteli Výrobek, má-li 
prokázáno Vydražitelem nebo vlastním zjištěním, že 
byla zaplacena jeho Kupní cena. O vydání je zpravidla 
pořízen předávací protokol, který je Vydražitel povinen 
podepsat.
VI.3. Podle § 1837 písm. k) NOZ nemůže Vydražitel, 
jako účastník Aukce, odstoupit od kupní smlouvy uzavíra-
né na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího 
veřejné dražby.
VI.4. Vydražitel je povinen Výrobek převzít podle 
podmínek uvedených v těchto Podmínkách a ve lhůtě 
do deseti (10) dní od okamžiku uzavření kupní smlouvy. 
Pro případ prodlení Vydražitele s převzetím Výrobku 

delším deseti (10) dnů je Vyhlašovatel oprávněn od kupní 
smlouvy vzniklé dle těchto Podmínek odstoupit.
VI.5. Kupní cena Výrobku nezahrnuje náklady na 
dodání či dopravu Výrobku Vydražiteli. Vydražitel, který 
v souladu s těmito Podmínkami Výrobek vydražil, má 
možnost jej zdarma vyzvednout na nejbližším kontakt-
ním místě Vyhlašovatele označeném jako „Authorised 
reseller“ – kontaktní místa Vyhlašovatele jsou zveřejněna 
na odkazu www.ton.eu/en/stores. V případě, kdy 
Vydražitel nevyužije možnosti si Výrobek vyzvednout 
osobně, je povinen uhradit Vyhlašovateli náklady na jeho 
dopravu. Náklady na dopravu budou Vyhlašovatelem na-
ceněny a Vydražiteli oznámeny poté, kdy Vydražitel zadá 
požadované místo dodání Výrobku, a jsou splatné spolu 
s Kupní cenou Výrobku. Vyhlašovatel není povinen Výro-
bek odeslat na Vydražitelem zadané místo jeho dodání 

dříve, než mu bude uhrazena jeho Kupní cena a náklady 
na jeho dopravu. Pro případ prodlení Vydražitele se za-
placením nákladů na dopravu Výrobku delším deseti (10) 
dnů je Vyhlašovatel oprávněn od kupní smlouvy vzniklé 
dle těchto Podmínek odstoupit.
VI.6. Od okamžiku zaplacení Kupní ceny do okamžiku 
převzetí v Aukci získaného Výrobku nese Vydražitel 
nebezpečí vzniku škody na něm. Vyhlašovatel je však 
povinen uchovávat jej do doby předání Vydražiteli s od-
povědnou obvyklou péčí a v podmínkách, které eliminují 
riziko vzniku škody.

Pravidla a podmínky aukce  
(dále jen „Podmínky“)

http://www.ton.eu/cz/business-zone
http://www.ton.eu/en/stores
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VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

VII.1. Práva a povinnosti Vyhlašovatele a Vydražitele 
ohledně práv z vad vydraženého Výrobku se řídí přísluš-
nými obecně závaznými právními předpisy.
VII.2. Při převzetí vydraženého Výrobku musí Vydražitel 
bezprostředně zkontrolovat jeho stav. Zjištěné vady musí 
být v případě dodání Výrobku přepravcem vyznačeny 

na dodací list a potvrzeny přepravcem, jinak nebudou 
uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení vydražené-
ho Výrobku musí Vydražitel ihned písemně oznámit 
Vyhlašovateli.
VII.3. Vyhlašovatel poskytuje Vydražiteli záruku za 
jakost Výrobku po dobu 24 měsíců ode dne jeho dodání.

VII.4. Vydražiteli může být doručováno na jeho elektro-
nickou adresu zadanou při registraci do Aukce.
VII.5. Pro řešení sporů mezi Vyhlašovatelem a účastní-
kem Aukce je rozhodné právo České republiky a místně 
a věcně příslušným je věcně a místně příslušný soud 
Vyhlašovatele.

VIII. OSOBNÍ ÚDAJE

VIII.1. V souvislosti s Vaší účastí na Aukci a potenciál-
ním uzavřením kupní smlouvy na vydražený Výrobek 
nám poskytujete své osobní údaje, které Vyhlašovatel, 
jako správce, zpracovává, a to v rozsahu jméno, příjmení, 
adresa, emailová adresa, čísla mobilního telefonu a/nebo 
pevné linky, platební údaje.
VIII.2. Vaše osobní údaje zpracováváme (i) pro účely 
Vaší účasti na Aukci a jejím vyhodnocení, (ii) pro splnění 
kupní smlouvy a v souvislosti s jednáním před uzavřením 
smlouvy, (ii) pro splnění zákonné povinnosti, tj. zejména 
ve vztahu k povinnostem týkajícím se zákonné odpověd-
nosti Vyhlašovatele či poskytnuté záruky, a (iii) pro účely 
oprávněných zájmů Vyhlašovatele, jako správce, které 
zahrnují rovněž zpracovávání pro účely přímého marke-
tingu (jak prostřednictvím pošty, tak i elektronické pošty, 
či telefonu) a provedení marketingového průzkumu.
VIII.3. V souvislosti se zpracováním osobních údajů 
máte jako subjekt údajů právo kdykoli bezplatně vznést 

námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu. 
Pokud tak učiníte, nebudou již osobní údaje pro tyto 
účely zpracovávány.
VIII.4. Vyhlašovatel může pro výše uvedené účely dané 
osobní údaje účastníka zpracovávat a předávat je spo-
lečnostem, které pro něj zpracovávají osobní údaje nebo 
provádějí marketingové průzkumy. Informace o společ-
nostech, které pro prodávajícího zpracovávají dané 
osobní údaje nebo provádějí marketingové průzkumy, je 
možné získat na adrese Vyhlašovatele.
VIII.5. Osobní údaje Vyhlašovatel uchovává po dobu 
nezbytnou pro účely plnění Aukce a dále po dobu 5 let 
od ukončení Aukce.
VIII.6. V souvislosti se zpracováním vašich osobních 
údajů máte zejména tato práva:
(i) právo na přístup k osobním údajům, které se Vás 

týkají. Toto právo především spočívá v získání 
potvrzení, že osobní údaje o vás zpracováváme a dále 

právo na určité informace, jako je účel zpracování, 
kategorie dotčených osobních údajů, plánovaná doba 
jejich zpracování atd. a dále v právu na kopii osob-
ních údajů, které o Vás vedeme, včetně jejich zdrojů, 
účelů a metod zpracovávání a subjektů, s nimiž Vaše 
údaje sdílíme;

(ii) právo na opravu, resp. doplnění, osobních údajů;
(iii) právo na výmaz osobních údajů;
(iv) právo na omezení zpracování osobních údajů;
(v) právo na přenositelnost osobních údajů.

VIII.7. Máte-li za to, že správce při zpracování osobních 
údajů postupuje v rozporu s platnými předpisy, máte prá-
vo vznést námitku proti zpracování a dále i právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

IX. KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE JSOU NÁSLEDUJÍCÍ:

TON a.s.
Sídlo: Michaela Thoneta 148, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem
Tel.:  +420 573 325 111

email: info@ton.eu
účet č. 6113280/0300, vedený u ČSOB
SWIFT CEKOCZPP
IBAN CZ76 0300 1712 8007 0306 1133

V Bystřici pod Hostýnem dne 19. 10. 2020


