
  Nájmy placené  

provizemi za klienty na byty a na rodinné domy  

á 7.500,- Kč za každého klienta. 



Dobrý den,  
 

připravili jsme pro Vás zajímavou 
možnost,  
a to získání nájmu bytu za 1,- Kč.  
Do Svěřenského fondu vložíte 
 investici, získáte provize,  
a za provize se složí kauce na byt.  

PODMÍNKY: 
Na kauci a 2 nájmy máte peníze ze 
4 získaných klientů na byty (30.000 
Kč) . 
A na měsíční nájmy máte z:  
 1)  popracovávání lidí pod Vámi, za 
každého 1 klienta na byt máte 
7.500,- Kč. (pravidla u notáře). 

Kontakt:   

Pan JUDr. Karel Jelínek 

Praha 

Tel:  603278620 

E-mail:  

karel.jelinek@prvnivltavska.cz 



Nabízíme  možnost  bytu v RD 
Na pořízení nájmu potřebujete splnit tyto podmínky 

(na příjmy ke splátkám leasingu auta také): 

- být členem naší obchodní sítě  (registrace) 

- zaplatit celkem 11.500,- Kč.  

 

Z toho 5.000 Kč na zpracovatelské práce (na tzv. 

Zelenou zpracovatelskou kartu na člověka pod sebou 

– na 1 měsíc) pro zajištění práce s klienty.   

 

A z toho 5.000 Kč (na dotazníky, dělané callcentrem, 

pro zajištění klientů na byty a na SMS kování, text sms 

s nabídkou bytu).  

A z toho 1.500,- Kč roční registrační poplatek. 

A tím být na  4. pozici (dočasně). 
 Callcentrum (nebo naše brigádnice na krátkodobou 

spolupráci) zajistí asi 15 předběžných klientů na BYTY.   

A Vy za zprostředkování těchto klientů na BYTY dostanete 

realitní podíly (meziprovizi) 7.500 Kč za každého 1 klienta 

na BYT . A 15.000,- Kč za klienta na INVESTIČNÍ BYT. 

Běh trvá asi 4 měsíce. Za 4 klienty na byty tak máte 30.000 

Kč a může firma zaplatit kauci a 2 měsíční nájmy – a 

bydlíte. 
.  
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MĚSÍČNÍ SPLÁTKY  BYTU V RD 1,- Kč 
- tyto se řeší z vlastních peněz, ale je možno na ně 
přispívat od nás z dalších realitních podílů za další  
klienty na BYTY.    
- a je možno měsíční splátky řešit přes provize za 
hypoteční úvěry, profinancováním stávajících klientů 
na hypotéky, a nabízet jim naše pasivní příjmy.     



JAKÉ  MÁME  LEVELY  – SPOLUPRÁCE: 

(sloupce)  
 

 



JAK SE PŘIHLÁSIT – na bydlení za 1,- Kč v RD:  
 

1) Prvním krokem je registrace (jméno, tel., email) 

 

2) Druhým krokem je zaplacení 11.500,- Kč. 

 

3) Třetím krokem je běh direct marketingu (práce 

callcentra), a běh klientského dopracování a běh 

rezervačních smluv, smluv na projekty, koordinace 

včetně obchodní marţe. Běh  4-6 měsíců. Za získané 

klienty jsou běţné realitní a finanční provize. 

 

4) Čtvrtým krokem je, ţe firma zaplatí z 30.000 Kč 

kauci a 2 měsíční nájmy dopředu.     

5) Pátým krokem je předání bytu v RD do uţívání.   



VIDEO: TAK MI NABÍDNĚTE NĚCO LEPŠÍHO, NEŢ 

JE TOHLE.  

„.. kdyţ jsem se bavil s finačními poradci, tak jsme se 

jich ptal, tak mi nabídnětě něco lepšího, neţ je tohle…“ 

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id27538/v27538.mp4


KONTAKT:  

Kontakt:   

V. Ženíšek 

Tel:  773 172 405 

E-mail:  

Konzultacni-spolecnost@seznam.cz 

Konzultační společnost, s.r.o. 

Sídlo: Slezská 7/100, 

Praha 2, PSČ 120 00 

IČO: 25632001 

Spisová značka 56439 C, Městský soud v Praze 

Předmět podnikání: - činnost finančního 

konzultanta 

jednatel: Pavel Šámal 
tel.: 778 088 548 

 CO NÁSLEDUJE:  
a) vyřizují se klienti na hypoteční úvěry. 

b) Schůzky u počítače: 

http://www.konzultacni-

spolecnost.cz/pasivni-prijmy/    

Kontakt: (zavolejte, nebo pošlete 

SMS)   

Pan JUDr. Karel Jelínek 

Právník, Praha 

Tel:  603 278 620 

E-mail:  

karel.jelinek@prvnivltavska.cz 
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