
Bydlení Premium
Bez starostí a výhodněji

Úleva ze startu?

Nové začátky můžou být nákladné, proto vám chceme 

ulevit, kde to jde. Jistotu vám rozložíme do 2 nebo 3 

měsíčních splátek s rozpadem 50 na 50 nebo 50, 25 a 25 %.

Klid na duši má nevyčíslitelnou hodnotu. Náš prémiový balíček 

vám ušetří čas i peníze a ochrání vaši domácnost před nenadálými situacemi.

Jistotu vám rozložíme na splátky
Nečekané výdaje?

Každého může v životě potkat nepříznivá změna 

okolností. V případě potřeby vám platby rozložíme 

do splátkového kalendáře, aby se vám lépe dýchalo.  

Domluvíme se na splátkovém kalendáři

Změna plánu?

Ne vše se dá naplánovat s předstihem a větší flexibilita 

může přijít vhod. Jako prémiovému klientovi vám 

zkrátíme výpovědní lhůtu na pouhé 2 měsíce.

Využijte kratší výpovědní lhůtu

Potřebujete změnu?

Čekáte přírůstek nebo vás zaujal jiný byt v našem 

portfoliu? Ať už jsou vaše důvody jakékoliv, s prémiovým 

balíčkem se u nás můžete 1x ročně přestěhovat bez 

poplatku za podnájem.

Stěhování jednou ročně bez poplatku
Havárie na bytě?

Není nic horšího než neobyvatelný byt. Bydlení Premium 

vám na potřebnou dobu zajistí náhradní ubytování 

v jiném bytě. Nemusíte se tak spoléhat na pojišťovnu 

a nebudete omezeni výší pojistného limitu. 

Zařídíme pro vás náhradní ubytování

Potřebujete ověřené kopie?

Papíry pro cizineckou policii, dokumenty pro zřízení 

trvalého bydliště nebo potvrzení o bezdlužnosti máte 

s prémiovým balíčkem jednou do roka zdarma.

Jednu sadu máte v ceně

Topení stávkuje?

Když vám náhodou přestane fungovat topení, přivezeme 

vám přímotop až ke dveřím, abyste nemuseli kupovat 

vlastní nebo se třást zimou. 

Zdarma vám půjčíme přímotop

Neradi čekáte?

Kvalifikovaný výpočet vyúčtování energií a služeb pro vás 

zpracujeme přednostně. Pokud bude vše ostatní na bytě 

v pořádku, může to výrazně urychlit vrácení jistoty.

Vaše vyúčtování zpracujeme prioritně

Máte nabitý kalendář?

Sladit kalendáře v případě kontroly nebo předávky může 

být pěkný oříšek. Díky prémiovému balíčku vás budeme 

ohledně plánovaného termínu kontaktovat s předstihem.

Ohledně termínů se vám ozveme přednostně 

Jen za 249 Kč měsíčně

Pro aktivaci kontaktujte klientskou podporu na čísle +420 222 70 30 30

Bydlení Premium si mohou aktivovat všichni noví klienti a také naši podnájemníci, jejichž smlouva byla uzavřena nebo prodloužena před méně než 2 měsíci. 

Balíček je možné zrušit pouze při výročí nebo ukončení podnájemní smlouvy. Pro dotazy ohledně podmínek kontaktujte prosím klientskou podporu.

Ročně ušetříte 
až 28 800 Kč

Opravy bez průtahů?

Technickou asistenci na vašem bytě vyřídíme přednostně. 

S prémiovým balíčkem přeskočíte pomyslnou frontu 

na opraváře či specialistu.

Váš požadavek zpracujeme prioritně



Save time, money, and worries
with our Premium plan

Life happens. Our premium tenant package will bring about peace of mind, 
offer a helping hand, and save you some cash.

Only CZK 249 a month

To activate your Premium plan, please call +420 222 70 30 30.

The Premium plan is available for all our new tenants, as well as those whose sublease agreement was signed or renewed less than 2 months ago. 

The Plan can only be cancelled at the time of your sublease renewal or termination. For questions about terms and conditions please contact client support.

Save up to 
CZK 28 800

per year

Tough times?

Life is full of ups and downs. If you hit a rough patch, 

we can arrange an individual payment schedule to give 

you some breathing room.

We can arrange a payment schedule for you

Not yet fluent in Czech?

No worries, we'll assist you when dealing with repairmen 

or your local association of unit owners. Need certified 

copies for the Foreign Police and other authorities? 

One set is on us. 

We'll help you with arrangements and documents

Not a fan of waiting?

For our premium clients, we process the utility billing 

settlement as a matter of priority. If all other contractual 

liabilities (repairs, cleaning, etc.) are sorted out, this 

might speed up the refund of your security deposit.

Your utility billing settlement will jump the queue

Busy schedule?

Scheduling apartment inspections or handovers can 

sometimes be a challenge. Thanks to the Premium plan, 

you'll be the first one on our contact list. 

We'll get in touch with you first 

Repairs as fast as possible?

We'll prioritize technical assistance for your apartment. 

With the Premium plan, you'll jump the queue and we'll do 

our best to find the right specialist for the job in less time. 

We'll prioritize your repair requests 

Looking to upsize or downsize?

Are you starting a family or simply fancy another 

apartment in our portfolio? Whatever the reasons, 

Premium plan allows you to switch apartments once 

a year without paying a fee.

Switch apartments once a year without a fee

Breakdown at the apartment?

There is nothing worse than an uninhabitable apartment. 

The Premium plan will cover your accommodation until 

the issue is fixed. That way you don’t need to rely on 

insurance and worry about the payout limit. 

We'll arrange accommodation until it's fixed

Change of plans?

Life is full of surprises and more flexibility always comes 

in handy. Our premium clients have a shorter 2-month 

notice period.

You'll be free to leave sooner

Need a break at the start?

New beginnings can be costly. That's why we offer the 

option to split your security deposit into 2 or 3 monthly 

installments, either 50:50 or 50, 25, and 25%.

Split your security deposit into installments

Heating is out?

In case your heating suddenly stops working, we'll come 

to the rescue and deliver an electric heater straight to 

you door, free of charge.

We‘ll lend you an electric heater for free


