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PODMÍNKY MARKETINGOVÉ KAMPANĚ  
„Hodinový manžel“

Realitní kancelář STING, s.r.o., IČ 25842625, se sídlem Třinec, Staré Město, 1. máje 540, 

PSČ 739 61, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě (oddíl C, vložka 21222) 

– (dále jen RK STING), zahájila marketingovou kampaň „Hodinový manžel“.

Tato marketingová kampaň se vztahuje na realitní zprostředkování prodeje bytových jednotek, 

prodeje spoluvlastnického podílu na domě, k němuž se váže právo na užívání konkrétního bytu, 

a převodu družstevního podílu (dále jen Byt). Kampaň se nevztahuje na realitní zprostředkování 

prodeje rodinných domů či jiných staveb. 

Při splnění níže uvedených podmínek obdrží prodávající klient (dále jen Klient) poukaz „Hodinový 

manžel“ (dále jen Poukaz). Na obdržení Poukazu nevzniká právní nárok automaticky, RK STING si 

vyhrazuje právo Poukaz Klientovi nevydat. Poukaz slouží k náhradě doložených nákladů Klienta 

spojených se stěhováním, úklidem, výmalbou (dále jen Náklady), a to až do částky 5 000 Kč  

(vč. DPH). Doklady prokazující vynaložení Nákladů musí být RK STING doloženy nejpozději při 

uplatnění Poukazu.  

Podmínky pro vznik nároku na plnění z Poukazu, stanovené RK STING, jsou následující:

- Klient uzavře s RK STING exkluzivní Zprostředkovatelskou smlouvu na prodej Bytu  

na dobu min. tří měsíců,

- Klient předloží Poukaz RK STING nejpozději při uzavření Kupní smlouvy na Byt,

- Poukaz musí být uplatněn u RK STING do dvou měsíců od předání Bytu kupujícímu (nabyvateli),

- při uplatnění Poukazu předloží Klient RK STING originály dokladů prokazující vynaložení Nákladů 

ze strany Klienta, 

- pokud budou doložené a ze strany RK STING akceptované Náklady vyšší než 5 000 Kč (vč. DPH),  

má Klient nárok na plnění ve výši 5 000 Kč, a to na základě písemné Dohody o čerpání uzavřené mezi 

Klientem a RK STING po předložení uvedených dokladů, 
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- pokud budou doložené a ze strany RK STING akceptované Náklady nižší než 5 000 Kč (vč. DPH), 

má Klient nárok na plnění ve skutečné výši doložených a akceptovaných Nákladů, a to na základě 

písemné Dohody o čerpání uzavřené mezi Klientem a RK STING po předložení uvedených dokladů.

Marketingová kampaň „Hodinový manžel“ je platná do odvolání a RK STING si vyhrazuje právo ji 

kdykoliv jednostranně odvolat. Veškeré Poukazy předané Klientům před případným odvoláním 

kampaně zůstávají v platnosti po dobu vymezenou na Poukazu a po splnění stanovených 

podmínek vzniká Klientovi nárok na plnění z Poukazu.


