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PODMÍNKY PERSONÁNÍ KAMPANĚ  
„KDO HLEDÁ, NAJDE“ 

Realitní kancelář STING, s. r. o. (dále jen „RK STING“) zahájila personální kampaň „KDO HLEDÁ, NAJDE“ (dále jen 
„KAMPAŇ“). Cílem KAMPANĚ je nábor nových spolupracovníků na pozici obchodních zástupců. Novým spolupracov‑
níkem může být pouze fyzická osoba; případná spolupráce bude vykonávána v rámci podnikatelské činnosti nového 
spolupracovníka.

RK STING v rámci KAMPANĚ oslovuje potencionální partnery (dále jen „TIPující“) s nabídkou na předání:

• informace či kontaktu na potencionálního spolupracovníka na pozici obchodního zástupce RK STING  
(dále jen jako „TIP“). 

• TIP musí být předán prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách www.rksting.cz. 

• KAMPAŇ je platná do 31. 12. 2016; RK STING je oprávněna bez dalšího kampaň odvolat  
i před uvedeným termínem, případně ji prodloužit na delší období.

• RK STING má právo kontakt předaný jako TIP nevyužít; RK STING není povinna s osobou,  
na níž byl předán kontakt, uzavřít žádný smluvní vztah. 

• Předaný TIP na osobu, s níž již RK STING spolupracuje, je neplatný. 

• RK STING nepřijme TIP, který již obdržela od jiného TIPujícího. 

Pokud bude mezi RK STING a osobou, na níž byl předán kontakt v rámci TIPu (dále jen „NOVÝ OBCHODNÍ ZÁSTUP-
CE“), uzavřena Smlouva o obchodním zastoupení, bude TIPující informován prostřednictvím SMS nebo e‑mailu.

V návaznosti na uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení mezi RK STING a NOVÝM OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM 
bude TIPujícímu předán certifikát potvrzující, že při splnění dále stanovených podmínek vznikne TIPujícímu nárok na 
APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi, tj. odměnu za TIP poskytnutou TIPujícímu RK STING.

Podmínky pro vznik nároku na APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi stanovené RK STING jsou následující:

• uzavření Smlouvy o obchodním zastoupení mezi RK STING a NOVÝM OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM  
na dobu neurčitou 

• realizování (ukončení) nejméně 10 obchodních případů NOVÝM OBCHODNÍM ZÁSTUPCEM do konce roku 2017 
prostřednictvím RK STING s tím, že RK STING vznikne nárok na provizi z každého z ukončených obchodních pří‑
padů a tato provize jí bude uhrazena

 

O splnění podmínek pro vznik nároku na APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi bude TIPující informován prostřednictvím 
SMS nebo e‑mailu; stejně tak bude TIPující informován, pokud tyto podmínky nebudou splněny ve stanovené lhůtě.

TIPujícímu bude APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi předán osobně v některé z poboček RK STING, případně odeslán na 
jím udanou adresu, do 30 dní ode dne splnění všech podmínek pro vznik nároku na APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi, 
jak jsou stanoveny v podmínkách KAMPANĚ.
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Nejedná se o veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku. 

Pokud se ke dni vzniku nároku na APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi nebude toto zařízení vyrábět, případně, pokud ne‑
bude běžně dostupné v obchodní síti, a je RK STING oprávněna toto zařízení nahradit srovnatelným zařízením i od 
jiného výrobce v obdobné kvalitě a ceně. 

RK STING si vyhrazuje právo KAMPAŇ kdykoliv jednostranně odvolat. Veškeré certifikáty předané TIPujícímu před 
případným odvoláním KAMPANĚ RK STING zůstávají v platnosti a po splnění stanovených podmínek vzniká TIPující‑
mu nárok na APPLE iPAD Air 2, 16 GB, WiFi.


