
 

 

Podmínky charitativní aukce pořádané 
společností  

De'Longhi Praga s.r.o. nesoucí název 
„De'Longhi Eletta Explore bean“ 

 

Úvodní ustanovení 

1. Tento dokument stanovuje úplná a jasná pravidla („Pravidla“) pro průběh 
charitativní aukce nesoucí název „De'Longhi Eletta Explore bean“ („Aukce“) 
vyhlášené prostřednictvím webových stránek opensea.io, a to společností 
De'Longhi Praga s.r.o., se sídlem Křižíkova 237/36A, Karlín, 186 00 Praha, 
IČO: 27899501 vedené u Městského soudu v Praze pod značkou C 125135 
(„Vyhlašovatel“). 

2. Tato Aukce není žádným způsobem sponzorována, podporována ani 
spravována provozovatelem webových stránek opensea.io („OpenSea“) a nijak 
s ním nesouvisí. Provozovateli OpenSea nevznikají ve spojení s Aukcí žádné 
závazky ani povinnosti vůči účastníkům Aukce. Účastník Aukce je srozuměn 
s tím, že poskytuje své informace Vyhlašovateli, a nikoliv OpenSea. 

3. Veškerý výtěžek této Aukce, resp. jeho zůstatek ponížený o zákonné zdanění 
a poplatky za převod kryptoměn na reálné peníze bude použit na projekt 
kavárny Mezi řádky (https://www.etincelle.cz/kavarny-a-bistra). 

 

4. Předmětem Aukce je jedinečné NFT (jak je tento pojem definován níže) 
a kávovar ECAM 450.76.T. Kávovar Vítěz získá po splnění určitých 
podmínek (hodnota kávovaru činí €1 049,90 včetně DPH) („Předmět 
aukce“). 

5. Předmět aukce je věnován Vyhlašovatelem, který je jeho oprávněným 
vlastníkem a držitelem. 

6. Předmět aukce byl Vyhlašovatelem uveřejněn dne 20. 10. 2022 na webové 
stránce www.delonghieletta.com popř. na webovém portále OpenSea na 
adrese: 
https://opensea.io/assets/ethereum/0x495f947276749ce646f68ac8c24842004
5cb7b5e/250497623623966632557789285579765417975521065886134156
07039827143047344291841 

 

Způsob provedení Aukce 

1. Aukce o Předmět aukce bude probíhat od 01. 11. 2022 od 10:00 hod. do 
30. 11. 2022 ve 14:00 hod. Předmět aukce začíná na částce 0 ETH 
(Ethereum). Doba Aukce je časově omezena. Pokud dojde k příhozu 
v posledních 10 minutách trvání Aukce, doba do konce Aukce se automaticky 
prodlužuje a bude vždy navýšena o dalších 10 minut od okamžiku učinění takto 
učiněného (posledního) příhozu. 

2. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu zahájení a ukončení Aukce, 
a to nejpozději 24 hodin před jejím začátkem. 

3. Aukce bude provedena prostřednictvím služby OpenSea https://opensea.io/ 
Pravidla používání služby OpenSea najdete na https://opensea.io/tos. 
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4. Účastníkem Aukce může být pouze plně svéprávná fyzická osoba starší 
18ti let, která má zřízenou softwarovou peněženku Metamask („Účastník“). 
Pro účely této Aukce se nevyžaduje ověření totožnosti Účastníka. 

5. Do Aukce bude zařazen a Vítězem Aukce se může stát pouze ten Účastník, 
který splní všechny stanovené podmínky Aukce. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek 
Aukce jednotlivými Účastníky a Účastníky nesplňující podmínky uvedené 
v těchto Pravidlech dle své úvahy z Aukce vyloučit. 

6. Cílem Aukce je výběr Účastníka nabízejícího (formou příhozů neboli 
přihazováním částek) nejvyšší kupní cenu za Předmět aukce. Horní hranice 
ceny za Předmět aukce není stanovena.  

7. Účastník odpovídá za všechny své příhozy a zavazuje se je v případě 
výhry Vyhlašovateli uhradit. Již provedený příhoz není možné odvolat, 
změnit ani doplnit. Účastník může provádět příhozy opakovaně, a to až do 
doby, než bude Aukce ukončena. 

8. Platbu za Předmět aukce provede Vítěz prostřednictvím kryptoměny ETH. 
Veškeré transakce v síti ETH jsou zpoplatněny a Účastník bere na vědomí, že 
jakékoliv poplatky spojené s převodem Předmětu aukce jsou prováděny na 
jeho náklady. 

9. Účastníci, kteří Aukci nevyhráli, nebudou nijak vyrozuměni. 

10. Nejvyšší nabídka podaná Vítězem představuje úplatu za Předmět aukce včetně 
DPH. Na žádost Vítěze vystaví Vyhlašovatel daňový doklad k Předmětu aukce. 

Postup po vítězství v Aukci 

1. Vítězem Aukce se stává Účastník, který k okamžiku ukončení Aukce podal 
nejvyšší nabídku („Vítěz“). 

2. Vyhlašovatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek Aukce 
jednotlivými Účastníky. Vyhlašovatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit 
Účastníka v případě, že bude mít podezření, že se Účastník v rámci Aukce 
dopouštěl podvodného jednání nebo jiného jednání, které je v rozporu 
s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky Aukce. Toto rozhodnutí 
o vyloučení Účastníka je konečné a je bez možnosti odvolání. 

3. Částka, za kterou byl Předmět aukce vydražen, bude po oznámení Vítěze 
automaticky odečtena z účtu Vítěze (resp. z jeho peněženky Metamask ve 
formě ETH). 

4. Pro fyzické předání kávovaru budou ve vydraženém NFT zašifrovány instrukce, 
podle kterých má Vítěz postupovat, aby kávovar získal (kontaktní e-mail na 
který se Vítěz musí obrátit). Tyto instrukce může vidět pouze držitel NFT, který 
si je zobrazí ve svém účtu na OpenSea. Fyzické předání kávovaru následně 
zajišťuje Vyhlašovatel. 

5. Kávovar bude fyzicky předán Vítězi, který se jako první zachová dle platných 
instrukcí uvedených v NFT, tj. jako první uplatní právo na jeho vydání. Pokud 
bylo právo na kávovar již uplatněno, možnost žádat kávovar po Vyhlašovateli 
zaniká (např. pokud by tedy následně došlo ke zcizení NFT dalšímu uživateli 
formou prodeje, darováním apod., nelze po Vyhlašovateli žádat vydání dalšího 
kávovaru). 

NFT 

1. Po převedení platby za Předmět aukce zpřístupní Vyhlašovatel Vítězi data 
osvědčující právo nakládat s konkrétním tokenem uloženým na blockchainu, 
jehož metadata jsou provázána s metadaty digitálního obrázku či jiného 



 

 

předmětu („NFT“). V případě, že bude NFT tvořeno předmětem duševního 
vlastnictví (zejména autorským dílem či jiným předmětem chráněným 
příslušnými autorskoprávními předpisy, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů) 
(„Podkladové dílo“), poskytuje Vyhlašovatel Vítězi bezúplatně licenci k tomuto 
Podkladovému dílu za podmínek stanovených v těchto Pravidlech. 

Licence k Podkladovému dílu NFT 

1. Licence k Podkladovému dílu je poskytována jako výhradní a Vítěz je oprávněn 
Podkladové dílo užít v neomezeném územním a množstevním rozsahu, pro 
způsob a účel užití umožňující propagaci NFT, v časovém rozsahu na dobu 
trvání majetkových práv příslušného předmětu Duševního vlastnictví (zejména 
práv autorských) („Licence“). 

2. Licence zahrnuje oprávnění Podkladové dílo zveřejnit, rozmnožovat a sdělovat 
veřejnosti. Licence může být převedena na třetí osoby i bez souhlasu 
Vyhlašovatele za předpokladu, že je převáděno NFT jako celek. 

3. Vítěz nabývá Licenci okamžikem zpřístupnění Vyhlašovatelem, nejdříve však 
okamžikem zaplacení nabídnuté ceny za Předmět aukce. 

4. Vítěz není povinen Licenci využít. 

5. Součástí Licence není oprávněn Podkladové dílo upravovat či jakkoliv měnit, 
ani z Podkladového díla vytvářet odvozená díla bez předchozího písemného 
souhlasu Vyhlašovatele. 

Ochrana osobních údajů 

1. V průběhu Aukce nebude docházet ke zpracování osobních údajů Účastníků. 

2. Vítěz bere na vědomí, že společnost De‘Longhi Praga s.r.o., se sídlem 
Křižíkova 237/36A, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 27899501 vedené u Městského 
soudu v Praze pod značkou C 125135, je, jakožto správce osobních údajů, 
oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném zpracovávat pro 
účely předání výhry v Aukci, tj. kávovaru, a to na dobu nezbytnou pro 
uspořádání a provedení Aukce a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních 
orgánů.  

3. Jako subjekt údajů má Vítěz níže uvedená práva, která pro něj vyplývají 
z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na 
přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých 
osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních 
údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny 
či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na 
omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo 
vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů Vítěze bude ukončeno, 
neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež 
převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Vítěze, zejména, je-li důvodem 
případné vymáhání právních nároků. Zároveň má Vítěz možnost obrátit se se 
stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu 
osobních údajů (www.uoou.cz). 

4. Uplatněním práva na předání kávovaru, dává Vítěz svolení s tím, aby 
Vyhlašovatel v souvislosti s případnou výhrou bezplatně rozšiřoval jméno, 
příjmení či jeho podobiznu, a to ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo 
v propagačních materiálech Vyhlašovatele, a to po dobu jednoho (1) roku od 
konce doby konání Aukce. 

http://www.uoou.cz/


 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Pravidla budou po celou dobu konání Aukce dostupná na webové stránce 
Vyhlašovatele - www.delonghieletta.com. 

2. Vyhlašovatele je možné v souvislosti se Aukcí kontaktovat též na  
zakaznickalinka@delonghigroup.com.  

3. Účastí v Aukci vyjadřuje Účastník svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se 
je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Aukcí, která 
nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České 
republiky. 

4. Výsledky Aukce jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností 
o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na 
Účastníkovi. 

5. Vyhlašovatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat 
prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky. 

6. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Aukce 
či Aukci zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení 
náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Účastníka vůči Vyhlašovateli. Každá 
taková změna Pravidel či Aukce bude provedena formou písemných 
číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění (např. na webové stránce 
Vyhlašovatele). Změny bude Vyhlašovatel provádět pouze z mimořádných 
důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu 
Vyhlašovatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že 
Vyhlašovatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Účastníka. 

7. Vyplacení peněžitého plnění namísto Předmětu aukce není možné a Účastník 
není oprávněn se domáhat výměny Předmětu aukce. Vyhlašovatel rovněž 
neodpovídá za jakoukoli újmu, kterou Účastník případně utrpí v souvislosti se 
svou účastí v Aukci nebo s užitím Předmětu aukce. 

8. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů 
vzniklých v souvislosti s účastí Účastníka, který je fyzickou osobou – 
spotřebitelem, v této Aukci je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových 
stránkách (www.coi.cz) Účastník nalezne mimo jiné údaje o způsobu 
a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno 
pouze na základě návrhu Účastníka a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit 
přímo s Vyhlašovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním 
řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České 
obchodní inspekce.  

9. Účastník, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit 
mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na 
webové stránce 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&ln
g=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zákona 
č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci), ve 
znění pozdějších předpisů, ani rozhodčím řízením podle zákona 
č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve 
znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Účastníka 
obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

 

De'Longhi Praga s.r.o. 

V Praze dne 20. října 2022 
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