Investiční byt za
milion?
1. Investujete
Investujte 1 milion CZK a vyberte s
svůj vybavený investiční byt. Skrz
tuto investici vstupujete do fondu
a získáte právo na odkup jednotky,
kterou si vyberete, a to za fixní cenu,
platnou po dobu 3 let. Bez byrokracie.

Rezidence
Strakonická prošla v
roce 2018 kompletní
rekonstrukcí.

2. Nestaráte se
My se staráme o pronájem a provoz.
Platíme veškeré poplatky, pojištění a
odvody SVJ, zatímco vám tato investice
vynáší 7,5% p.a.
Po 3 letech výnos ani nedaníte!

16 plně vybavených
apartmánů je provozováno
pod značkou Honest
Apartments a generují
pravidelný výnos.

Vydělávejte na růstu cen
nemovitostí
pokud si za tři roky byt
odkoupíte za současnou
cenu, sníženou o váš výnos,
vyděláte!

Propojení hodnoty a růstu
cen nemovitostí s výnosem
z provozu garantuje
jistotu návratnosti vložených
investic s nadstandartním
zhodnocením.

Stačí vám jen 22,5%
prostředků
Zbytek můžete v případě
zájmu o koupi jednotky v
průběhu 3 let doplatit.

3. Rozhodnete se
Po třech letech se rozhodnete, zda
byt odkoupíte, nebo s námi ve
fondu zůstanete a necháte Vaše
peníze nadále vydělávat.

FAQ
Jak dosahujete takových výnosů?
Díky výnosům z rozsahu. Čím více jednotek, tím menší náklady a tím vyšší
výnos. Naše byty bankou. Jednotky jsou výhodně financovány a efektivně
spravovány.
Jak je má investice zajištěna?
SICAV fond je regulovaná instituce za strany České Národní Banky, AVANT největšího správce SICAV fondů v ČR, ze strany depozitářské banky České
Spořitelny a auditora NEXIA AP a.s.
Co se děje po 3 letech?
- můžete jednotku odkoupit za původní cenu sníženou o Váš výnos
- nebo setrváváte ve fondu a zhodnocujete nadále svůj vklad 7,5 % p.a.
Co znamená být spolumajitelem?
Složením 1 milionu korun se stáváte investorem, akcionářem a spolupodílníkem
na majetku fondu, tedy spolumajitelem nemovitostí vlastněných fondem.

PROČ S NÁMI?
Jsme investiční společnost.
Naše portfolio je tvořeno nemovitostmi
využívanými k nájemnímu bydlení
provozem servisovaných apartmánů.

Napište nám

+ 10 let zkušeností
+ 950 mil. obchodovatelného majetku
12 038 m2 v Real Estate portfoliu

Kontrolujeme celý investiční cyklus od vyhledání a nákupu vhodných
objektů, přes stavební povolení a realizaci či rekonstrukci stavby, po
správu a provoz nemovitosti. Tím zvyšujeme efektivitu všech procesů
a výnosnost našich investic.
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rezidence-strakonicka.cz

