
Služby pro investora
Investice do nemovitostí je stále jednou z nejbezpečnějších  
a nejjistějších variant investic. Vložené prostředky neztrácejí 
na své hodnotě, jsou chráněné před inflací a přináší vyšší 
výnosy, než je tomu například u termínovaných vkladů či 
stavebního spoření. Investujte vaše úspory, které aktuálně 
ztrácejí na hodnotě kvůli vysoké inflaci, do menšího nájemního 
portfolia s výnosem z nájmu od 3,8 % p.a. a získejte výjimečné 
byty v originálním projektu LIHOVAR v lokalitě Smíchov – JIH, 
největší rozvojové oblasti v Praze. 

www.lihovar-smichov.cz/investice

http://www.lihovar-smichov.cz/investice
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Vybavení bytů
 
Vybavení bytu kuchyní a úložnými prostory je předpokladem pro 
efektivní obsazení bytu nájemcem. Pokud se rozhodnete byt vybavit 
i nábytkem, dalšími spotřebiči jako je pračka či sušička a dalšími 
doplňky, získáte tak nejen komparativní výhodu, ale také tím zpravidla 
docílíte o 10-20% vyšší výnos z nájmu.

• Interní specialisté na návrhy interiérů optimalizovaných pro 
pronájem

• Dlouhodobá spolupráce s dodavateli vybavení nábytku 
a interiérového vybavení (partnerská studia)

• Zpracování návrhu interiéru, možnost vizuálního návrhu
• Zpracování cenové kalkulace
• Objednávka a dodávka (montáž) zboží po dohodě s klientem 

(realizace po převzetí bytů)

http://www.lihovar-smichov.cz/investice
https://www.trigema.cz/
https://www.lihovar-smichov.cz/
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Zprostředkování
a management 
pronájmů
• Stanovení tržního nájmu, předložení analýzy trhu (FZ)
• Vyhledání nájemce a obsazení bytu 
• Prověření zájemců o pronájem v registrech (exekuce apod.)
• Uzavření smluvní dokumentace související s pronájmem 

jednotky a příslušenství k jednotce
• Výběr nájemného vč. jistiny 
• Přihlašování a odhlašování energií, zajištění odečtů měřidel
• Roční vyúčtování
• Průběžná kontrola stavu bytové jednotky a vybavení 
• Předávky a přejímky 
• Zastupování na schůzích SVJ (na základě plné moci)
• Zajištění generálních úklidů a oprav jednotky  

před opětovným pronájmem

http://www.lihovar-smichov.cz/investice
https://www.trigema.cz/
https://www.lihovar-smichov.cz/
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Udržování kvality
nájemního portfolia

Díky odpovídající péči o bytovou jednotku a její vybavení docílí 
pronajímatel delší životnosti vybavení a současně větší spokojenosti 
nájemce. Pokud už je výměna vybavení zapotřebí, umíme ji pro 
pronajímatele zajistit. 

• Zajištění generálního úklidu na objednání
• Průběžná údržba a opravy jednotky
• Výměna a dokupování amortizovaného vybavení jednotky

http://www.lihovar-smichov.cz/investice
https://www.trigema.cz/
https://www.lihovar-smichov.cz/

