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Postaráme se od A do Z 

Investování do nemovitostí bez starostí
Už se nemusíte trápit s pronajímáním. O vše se postaráme za vás.

Prémiová služba od

Pronajmeme si 
váš byt 

01
Byt si od vás pronajmeme a vy si 

jen užíváte pravidelného výnosu. 

Nájemné vám zaplatíme vždy a 

včas.

Najdeme ideální 
podnájemníky

02
Vyřešíme za vás inzerci,            

prohlídky, smlouvy i předání 

bytu. Všechny zájemce 

pečlivě prověřujeme.  

03
Postaráme se 
o byt jako o vlastní
Nemusíte se starat o žádné 

opravy, pojistné události, 

vyúčtování či kontroly bytu.  Na 

vše myslíme za vás. 24/7.

Garantujeme stav 
vašeho bytu 

24/7 
Klientská podpora

Vždy platíme
pojištění domácnosti

Peníze každý měsíc 
na den přesně 

Zpracujeme 
vyučtování záloh

3. nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě

Důkladně prověření zájemci Online klientská zóna
Prověřením zájemců v 6 českých i slovenských 

rejstřících předcházíme rizikovým nájemníkům. 

Přehled o platbách, vyúčtování záloh a reporty 

kontrol bytu i s fotografiemi – vše na jednom místě.

Byt pravidelně 
kontrolujeme



Pojďte pronajímat bez starostí

Způsob výpočtu nájmu

Váš příjem z nájmu v %

Nájem v případě neobsazenosti

Výše nájmu bez záloh

Váš měsíční výnos

Výnos při neobsazenosti

Váš výnos za 36 měsíců

Příklad nacenění nájmu

VÝNOS

Garant

Progresivní

90 %

1 Kč

18 900 Kč

1 Kč

680 400 Kč

21 000 Kč

BALANC

Garant Plus

Progresivní

86 %

50 %

18 060 Kč

10 500 Kč

650 160 Kč

21 000 Kč

JISTOTA

Garant Fix

Fixní

fixní částka

fixní částka

15 200 Kč

15 200 Kč

547 200 Kč

19 000 Kč

2 000+
nemovitostí 

ve správě

12 mld
hodnota nemovitostí 

v portfoliu

 380 mil
ročně vyplatíme 

na nájemném

Miton
Investiční partner

(Rohlik.cz, Bonami...)

 Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

idealninajemce.cz

88 % 84 %

Investování do nemovitostí nebylo nikdy jednodušší. Ve spolupráci s Trikaya jsme pro vás připravili zvýhodněné 
varianty bezstarostného pronájmu v rámci služby Ideální nájemce. Během jedné schůzky je možné podepsat 

kupní smlouvu na nemovitost a zároveň investiční byt pronajmout, s krytím proti rizikům a bez práce.

podpora@idealninajemce.cz

+420 222 70 30 30

Zvýhodněná nabídka pro klienty
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Postaráme se od A do Z 

Garantovaný příjem bez starostí
Už se nemusíte trápit s pronajímáním. O vše se postaráme za vás.

Prémiová služba od

Pronajmeme si 
váš byt 

01
Byt si od vás pronajmeme a dále 

ho podnajímáme prověřeným 

zájemcům. Vy si jen užíváte 

pravidelného výnosu.

Postaráme se 
o něj jako o vlastní

02
Vyřešíme za vás inzerci,            

prohlídky, opravy 

a pravidelné kontroly. Nájem 

vám zaplatíme vždy a včas.  

03
Vrátíme vám ho v 
původním stavu
Jak jsme byt převzali, tak vám 

ho i vrátíme. Pokud to bude 

třeba zařídíme všechny opravy 

nebo řešení pojistných událostí.

Garantujeme stav 
vašeho bytu 

Ochráníme vás před 
neplatiči

24/7 
Klientská podpora

Vždy platíme
pojištění domácnosti

Peníze každý měsíc 
na den přesně 

Byt pravidelně 
kontrolujeme

3. nejrychleji rostoucí firma ve střední Evropě

Pojďte pronajímat bez starostí

podpora@idealninajemce.cz

+420 222 70 30 30

 Rádi s vámi probereme vaše potřeby a představíme výhody naší služby.

idealninajemce.cz


