
NÁVOD K AUKČNÍMU PORTÁLU VWFS
Základní údaje o aukcích vozidel Volkswagen Financial Services

Místo převzetí vozidla:
V aukčním popisu vozidla je uvedeno PSČ skladu. Kompletní adresy skladu naleznete níže.

1. Porsche Praha Prosek – Praha 8, Liberecká 12, PSČ: 182 00

2. Auto Heller Ostrava (Porsche Ostrava) – Moravská Ostrava, Cihelní 3160/49b PSČ: 70200

3. Autonova Brno – Brno-Trnitá, Masná 418/20 PSČ: 602 00

Vozidla lze vyzvednout pouze na uvedeném stanovišti a převoz mezi jednotlivými výdejními místy není možný. 
Případně lze dle informací na webu www.aukce.vwfs.cz sjednat placenou přepravu.

Cena vozidel a poplatky:
• Prodejní cena vozidel v aukci je uvedena včetně DPH.

• Většina námi nabízených vozidel má možnost daňových odpočtů. V popisu uvedeno jako „STANDARDNÍ ZDANĚNÍ“

• Vozidla, která odpočtová nejsou, mají v popisu uvedeno „JINÉ ZDANĚNÍ“

• Další poplatky nejsou k prodejní ceně účtovány.



První přihlášení do aukce
•  Po prvním přihlášení s přiděleným heslem budete vyzváni 

ke změně hesla.

•  Nové heslo musí obsahovat minimálně deset znaků 
a alespoň 3 ze 4 znaků (velké písmeno, malé písmeno, 
číslo a speciální znak)

Schválení obchodních podmínek aukce
• Po prvním přihlášení s novým heslem budete vyzvání ke schválení podmínek ochrany osobních údajů a obchodních podmínek aukce.



Přihlášení do aukce
• Přihlášení do aukce probíhá na webu https://usedcars.vwfs.com

• Lze použít přesměrování z webu www.aukce.vwfs.cz na kterém najdete i potřebné informace k aukcím.

Nastavení a požadavky na webový prohlížeč
• Pro ideální funkci webu použijte prosím prohlížeč Google Chrome nebo Mozilla Firefox. 
 – V případě použití jiného prohlížeče nezaručujeme správné zobrazení webu.

• Jazyk lze nastavit po přihlášení v kolonce MENU (v pravém horním rohu).



Popis polí na hlavní stránce aukčního portálu
• V seznamu zásob na skladě najdete všechna vozidla, která jsou v aktuální době v nabídce, a to včetně balíčkového prodeje.

• V seznamu vybraných vozidel se zobrazují jen vozidla, která označíte dle níže uvedeného postupu.

•  V seznamu nabízených položek vidíte vozidla, na která aktuálně přihazujete nebo čekáte na rozhodnutí o prodeji vozidla ze strany VWFS.

• V seznamu přímo nabízených vozidel se zobrazují vozidla, která lze odkoupit za fixní cenu bez aukce.

• V seznamu nakoupených vozidel najdete všechna historicky zakoupená vozidla.

Seznam vozidel na skladě 
  Pomocí tohoto symbolu lze vytvořit filtr u jednotlivých vozidel, která vás zajímají. Tato vozidla se následně zobrazí v kolonce 

„Vybraná vozidla“

  U každého vozidla je možné zobrazit kompletní znalecký posudek s fotodokumentací. Posudek lze zobrazit ze seznamu vozidel 
i z karty vozidla.

 Pořadí sloupců v seznamu vozidel a jejich viditelnost lze měnit dle vašich požadavků pomocí ikony 

Vysvětlení barevného zobrazení řádků 
Bílá barva: nové a dříve nezobrazené vozidlo v seznamu 
Šedá barva: již dříve zobrazené vozidlo 
Zelená barva: Jste nejvyšší přihazující a zároveň je Vaše nabídka minimálně rovna orientační (vyvolávací) ceně 
Žlutá barva: Jste nevyšší přihazující, ale Vaše nabídka nedosahuje vyvolávací ceny 
Červená barva: Nejste nejvyšší přihazující 
– Po kliknutí na řádek se zobrazí kompletní karta vozidla.



Filtry vozidel
• Pomocí filtrů lze vybrat jednotlivé parametry vozidel, která se Vám následně budou zobrazovat.

• Filtr lze uložit pro pozdější využití. Takto uložený filtr se Vám bude zobrazovat na titulní aukční stránce, kde je možné ho následně smazat.

Karta Vozidla



Uložení příhozů a průběh aukce
• Dražitel má možnost podat ke každému vozidlu pouze tři cenové nabídky v rámci jednoho aukčního kola.

•  Nabídky podané ke konkrétnímu vozidlu mají platnost až 10 pracovních dní, během kterých může být vozidlo opakovaně nabídnuto 
v dalších aukčních kolech.

•  Tyto nabídky můžete nastavit již na počátku každého aukčního kola pomocí nabídkového asistenta(obrázek níže), kdy bude využita 
nejnižší z nich a v případě jejího překonání jiným dražitelem bude automaticky použita nabídka vyšší.

•   V případě, že aukce skončí a Vaše nabídka bude nejvyšší, dochází ke schválení prodejní ceny vozidla ze strany VWFS, 
dle následujících pravidel:

 1.  Vozidla s finální cenou rovnou nebo vyšší, než je orientační/vyvolávací cena VWFS jsou schvalována automaticky po ukončení daného 
aukčního kola (zelené označení vozu).

 2.  Vozidla s finální cenou nižší, než je orientační/vyvolávací cena VWFS podléhají schválení (žluté označení vozu). O schválení nebo 
zamítnutí prodeje za nabízenou cenu bude rozhodnuto do 10 pracovních dní od podání dané nabídky.  Vozidlo může být opakovaně 
nabízeno v dalších aukčních kolech, během kterých zůstává Vaše nabídková cena stále platná.

 3.  V případě, že Vám do 10 pracovních dní od podání nabídky nepřijde potvrzení o akceptaci prodeje vozidla, nebyla Vaše nabídka 
akceptována.

 4.  Po schválení prodeje bude vozidlo přesunuto do kolonky ,,Nakoupená vozidla,, a zároveň Vám bude odesláno potvrzení emailem.

Zakoupení vozidla za fixní cenu
• V případě zájmu o vozidlo nabízené za fixní cenu, je nutné opsat do kolonky prodejní cenu vozidla pro její potvrzení a uložit nabídku.

• Vozidlo je automaticky přesunuto do Vámi zakoupených vozidel a již nebude nadále zobrazeno v seznamu vozidel k zakoupení.


