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Ceník a Služby - AUPROL   

 

Ceník a Služby – AUPROL 

 

Zde naleznete veškeré služby, které společnost AUPROL poskytuje 7 dní 24 hodin...365 dní  

 "Kontakt" 

Společnosti AUPROL, nemá žádné poplatky pro Prodávajícího ani Poptávajícího. 

 

Prodáváte nemovitost?  (Pro poptávající níže) 

 

Služby:                                                      Ceny: 

 

 

Zpracování nemovitosti do aukce          

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

 

(vypracování textu pro inzerci, zpracování fotografií, 

zpracování videa, odhad ceny nemovitosti a 

vypracování dokumentu, potřebné podklady jiné – 

družstevní stanovy, poplatky, zajišťujeme územní 

plán a další) 

Uveřejnění nemovitosti v aukci zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Zapracovaní odhadu ceny k nemovitosti zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vystavení Příkazní smlouvy (Váš příkaz k 

uveřejnění) 
zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Kontaktování potencionálních klientů z naší 

databáze 

 

 (poptávající, co se účastnili aukcí a dál hledají 

nemovitost nebo poptávající z naší služby 

„Vyhledávání nemovitostí zdarma“)  

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Inzerce na placených realitních portálech 

(Sreality, RealityIdnes, Českéreality, …) 
zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

https://www.aukceprolidi.cz/clanek/kontakty.html
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Prohlídka nemovitosti v termínu i individuální zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Konzultace k nemovitosti, k dokumentům zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Kompletní právní servis od Advokátní 

kanceláře 

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku (vše hradí spol. 

AUPROL) 

Návrh KS (kupní smlouvy) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Připomínky, změny v KS (v kupní smlouvě) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení finální KS (kupní smlouvy) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení příloh k movitým věcem ke KS zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Úschova v bance od advokátní kanceláře zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení Návrhu na vklad do katastru zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení Předávacího protokolu k nemovitosti zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

  

 

Chcete se účastnit aukce? Pro poptávající. 

Registrace (na www.aukceprolidi.cz vpravo 

nahoře) 
zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Testovací aukce (vyzkoušet s fiktivními penězi) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Přihlášení se do aukce zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Účastnit se aukce zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Kompletní právní servis od Advokátní 

kanceláře 

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku (vše hradí spol. 

AUPROL) 

http://www.aukceprolidi.cz/
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Návrh KS (kupní smlouvy) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Připomínky, změny v KS (v kupní smlouvě) zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení finální KS zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení příloh k movitým věcem ke KS zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení smlouvy o úschově zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Úschova v bance od advokátní kanceláře zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení Návrhu na vklad do katastru zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení Návrhu na vklad do katastru zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

Vyhotovení Předávacího protokolu k nemovitosti zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

 

Vklad na katastr v hodnotě poplatku 2.000,-Kč 

 

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

 

Vyhotovení Předávacího protokolu k nemovitosti 

 

zdarma, bez jakéhokoliv poplatku 

 

 Nehradíme ověření podpisů 
 

 Nehradíme vklad na katastrálním úřadě pro výmaz hypotéky a jiných podobných 

náležitostí, jako například výmaz dožití, úvěr, břemeno… 
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Informace ze sekce  „Pro poptávající“   

 

3 Kroky bez závazků a bez poplatků 

Bez exekuce, bez insolvence, bez jiných právních překážek, běžný prodej formou elektronické aukce. 

1. REGISTRACE - je online, bezplatná, jednoduchá a nezávazná, bez ověřování podpisu, totožnosti. Registrovat se můžete Vy, 
nebo někdo za Vás. Na emailu, si registraci potvrďte.  

 BEZ REGISTRACE si můžete vyzkoušet aukci jako, za fiktivní peníze.  

Uživatelské jméno: testovaciaukce@seznam.cz  Heslo: Test123Test  (odkaz: "Probíhající" ) 

2. PŘIHLÁŠENÍ SE DO NABÍDKY - po registraci se jednoduše přihlásíte jedním proklikem do nabídky k vybrané nemovitosti, též 
se ničemu nezavazujete (zdarma, bez poplatku). 

  

3. SLOŽENÍ AJ (aukční jistoty) - pokud chcete do online aukce, složíte si aukční jistotu. 

Nebudete-li stanoven vítězem aukce, aukční jistota se vám do 7 dnů vrací v plné výši na Váš účet, ze kterého byla 
zaslána. 

AUKCE  trvá 30min +5min příhozem v posledních 5ti minutách. Příhozy a její výši můžete i měnit, můžete taktizovat proti Vaší 

konkurenci anebo jen jednoduše nabídněte svou cenu za vybranou nemovitost. Činit nabídku můžete odkudkoliv a z čehokoliv. U 

vody, na horách, u moře na dovolené nebo pracovní cestě, z mobilu, tabletu, z počítače. Jedinou podmínkou je internet. 

PO AUKCI - v případě, že máme vítěze, si aukční specialista vyžádá zbytek potřebných údajů od obou stran a předává je 
advokátní kanceláři. Ta do 7 dnů zašle na email obou stranám návrh kupní smlouvy (KS).  Obě strany mohou činit připomínky a 
návrhy změn. Jakmile dojde k souladu, dochází od kupujícího k deponování částky na účet, na který žádná strana nemá dispoziční 
právo. Úschova od advokátní kanceláře je pro Vás zdarma. Advokátní kancelář Vás vede krok za krokem od začátku do konce. 
Vždy dle dohody obou stran. Veškeré právní věci vyřizuje advokátní kancelář, ale my jsme vždy v kopii emailu pro případ potřeby. 

HYPOTÉKA - na vyřízení hypotéky je vždy dostatek času. Stačí, že strana komunikuje a informuje nás nebo popřípadě přímo 
advokátní kancelář. Termíny se vždy dají přizpůsobit oběma stranám, jak potřebují.  

NA ZÁVĚR - po prodeji, po převedení nebo přepsání nemovitosti, prostě když je hotovo, Vám zavoláme a ptáme se na Váš pocit, 
jak která strana s čím byla spokojena nebo nespokojena a jak a co by se dalo, mělo zlepšit. Též Vás požádáme o zařazení vašeho 
emailu mezi reference u nás. Viz. Záložka "Reference"           

 

http://www.aukceprolidi.cz/clanek/pro-poptavajici.html
https://www.aukceprolidi.cz/drazba/103/zkuste-aukci-jako--jmeno-testovaciaukceseznamcz--heslotest123test.html
https://www.aukceprolidi.cz/clanek/reference.html

