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Podmínky marketingové akce „ODMĚNA ZA TIP“

Realitní kancelář STING, s. r. o. zahájila marketingovou akci „ODMĚNA ZA TIP“ (dále jen „AKCE ODMĚNA ZA TIP“). 

Realitní kancelář STING, s. r. o. v rámci AKCE ODMĚNA ZA TIP oslovuje prostřednictvím elektronické komunikace 
potencionální partnery s nabídkou na předání:

• informace či kontaktu na prodej nemovitosti či družstevního podílu, včetně „zadlužených“ nemovitostí  
nebo družstevních podílů nebo

• informace či kontaktu na zajištění úvěrování koupě nemovitosti či družstevního podílu  
– TIPující může dát TIP i na úvěr, který bude mít zájem čerpat sám (dále jen společně jako „TIP“).

AKCE ODMĚNA ZA TIP je platná do odvolání.

STING má právo TIP nepřijmout či nerealizovat z jakýchkoli důvodů.

STING nepřijme TIP na nemovitost, kterou již má ve své nabídce, nemovitost která je v nabídce jiné RK, nemovitost, 
která je v nabídce veřejných realitních serverů.

STING nepřijme TIP na nemovitost, kterou má již v databázi (zejména v návaznosti na svou dosavadní činnost či 
veřejně dostupnou inzerci).

STING nepřijme TIP, který již obdržel od jiného TIPujícího.

Nabídka je limitována pěti TIPy na jednoho TIPujícího a kalendářní měsíc.

Za TIP, který bude realizován (tj. v návaznosti na TIP uskuteční STING úspěšně obchodní případ, jež bude uzavřen 
tak, že STING obdrží odměnu), bude TIPujícímu po uzavření obchodního případu vyplacena odměna:

• ve výši 1 000 Kč – 10 000 Kč vč. případné DPH (v závislosti na výši provize, kterou od klienta obdrží STING) 
v případě TIPu na prodej nemovitosti či družstevního podílu 

nebo

• ve výši 1 000 Kč vč. případné DPH (v případě, že výše zajišťovaného úvěru bude minimálně 1 000 000 Kč) 
v případě TIPu na zajištění úvěrování koupě nemovitosti či družstevního podílu.

Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku. Spolupráce bude realizo-
vána v návaznosti na samostatně uzavřenou smlouvou, v níž bude sjednána konkrétní výše provize, její splatnost 
a další podmínky.

STING si vyhrazuje právo tuto nabídku kdykoliv jednostranně odvolat.


