
ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA KUPNÍ CENY 

 

Zprostředkovatel prodeje nemovitostí: 

REALITY PRO TEBE s.r.o., IČO: 063 79 869, DIČ: CZ 063 79 869 
se sídlem: Osvoboz. pol. vězňů 340, Kladno, 272 01 
zastoupená oprávněným zástupcem: Ing. Styblík Martin – jednatel (+420 777 744 144, info@realityprotebe.cz) 

Zájemce o koupi nemovitostí – osoba podávající cenovou nabídku: 

Příjmení a jméno/název společnosti: …………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo / datum narození / IČ: ………………………………………………………………………………………………. 

Adresa / sídlo: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon: ………………………………………………………. E-mail: …………………………………………………………………. 

Předmět cenové nabídky – nemovitosti: 

ID cenové nabídky uvedené na www.realityprotebe.cz: ……………………………………………………………….. 

Obec: …………………………………………………………. Část obce: ……………………………………………………………… 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….* 

List vlastnictví: ……………………………………………* Katastrální území: ………………………………………………….* 

Parcelní čísla: …………………………………………………………………………………………………………………………………* 

* Nejsou-li Vám známy uvedené údaje, kontaktujte Zprostředkovatele prodeje nemovitostí 

Prodejní cena uvedená v realitní inzerci (www.realityprotebe.cz) ve výši ………..……………………. Kč  

Termín stanovený pro podání cenové nabídky kupní ceny: …………………………………………………………………………** 

  ** Pro zjištění termínu kontaktujte Zprostředkovatele prodeje nemovitostí 

Já Zájemce závazně podávám tuto nabídku kupní ceny za výše uvedené nemovitosti:  

Nabídka kupní ceny ……………….…………………………………………… Kč    

slovy (……………………………………………………………………………………………………………………………….………….Korun českých) 

 

Závazná prohlášení Zájemce 

Kupní cenu budu hradit: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

např. Z vlastních finančních zdrojů / úvěr / kombinace z vlastních finančních zdrojů a úvěr  

Požaduji, abych byl informován v případě, že bude předložena stejná nebo vyšší nabídka kupní ceny, abych mohl 

případně učinit nabídku vyšší. 

Zavazuji se uzavřít Rezervační smlouvu za účelem koupě výše uvedených nemovitostí, nebo jinak nazvanou 

smlouvu jejímž účelem je rezervace nemovitostí pro Zájemce, a to do tří dní, budu-li k tomuto 

Zprostředkovatelem prodeje nemovitostí vyzván. Souhlasím s úhradou smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč ve 

prospěch Zprostředkovatele prodeje nemovitostí v případě nesplnění této povinnosti (uzavření Rezervační 

smlouvy) a to pro případ, že budu zprostředkovatelem prodeje nemovitostí vyzván (e-mailem) k podpisu 

„Rezervační smlouvy“ nejpozději do sedmí dní po termínu stanoveném pro odevzdání závazné cenové nabídky. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů nezbytných k plnění povinností Zprostředkovatele prodeje 

nemovitostí souvisejících s prodejem výše uvedených nemovitostí. 

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů a s poskytnutím údajů této cenové nabídky třetím osobám v rozsahu 

stanoveném podmínkami uvedenými na https://www.realityprotebe.cz/informace/prodej-nemovitosti-na-

principu-tzv-aukce. 

Potvrzuji, že mi byla umožněna prohlídka nemovitostí na místě po dobu přiměřenou. 

Prohlašuji, že jsem se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů a se Smluvními ujednáním zveřejněnými 

na https://www.realityprotebe.cz. 

 

 

Datum: …………………………………………………..   …………………………………………………………………….. 

Podpis Zájemce 
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