
 

  

 

 

DOPORUČ PODNÁJEMNÍKA A ZÍSKEJ 1 000 Kč 
Podrobná pravidla akce pro stávající podnájemníky služby Váš Domácí 

 

Pravidla akce Doporuč podnájemníka a získej 1 000 Kč  

Tato akce je určena pro stávající podnájemníky služby Váš Domácí, tzn. osoby, které mají 
v době trvání akce podepsanou platnou podnájemní smlouvu s fy. VITOM Správa s.r.o. 
nebo Vitom Apartments, s.r.o.  a užívají byt ve správě služby Váš Domácí. Tato akce trvá od 
1. 1. 2021 do 30. 11. 2021. 

 

Jakou odměnu podnájemník získá 

Stávající podnájemník může získat odměnu 1 000 Kč za doporučení spolehlivé osoby jako 
nového podnájemníka služby Váš Domácí, a to ve formě kompenzace, tzn. slevy z měsíčního 
nájmu.  

Tuto odměnu získá v případě, že doporučená osoba podepíše podnájemní smlouvu s fy. 
VITOM Správa s.r.o. nebo Vitom Apartments, s.r.o. v době trvání podnájemního vztahu 
doporučující osoby. 

 

Jak to funguje 

Stávající podnájemník pošle doporučení na konkrétní osobu v níže uvedeném formátu na 
e-mailovou adresu servis@vasdomaci.cz:    

• Předmět: GARANTOVANÉ DOPORUČENÍ PODNÁJEMNÍKA 

• Obsah e-mailu: Jméno*, Příjmení*, telefonní číslo* a e-mailová adresa 
doporučované osoby, město* a představa o parametrech bydlení – velikost bytu a 
horní hranice ceny za podnájem. 

*Tyto parametry jsou povinné. 

Kontakt předáme kolegům z realitního oddělení a obratem doporučenou osobu 
kontaktujeme s nabídkou bydlení.  

V případě, že doporučená osoba s námi podepíše podnájemní smlouvu, získá doporučující 
stávající podnájemník 1000Kč slevu z měsíčního nájmu v měsíci následujícím po podpisu 
podnájemní smlouvy doporučené osoby. 

 



Předpoklady pro získání odměny 
 

• Doporučený kontakt splňuje standardy spolehlivého podnájemníka, tzn. není 
registrován v rejstříku trestů nebo evidenci Centrálního registru dlužníků 

• Doporučený kontakt je o předání jeho osobních údajů informován a s jejich 
předáním souhlasí 

 

Změny pravidel akce 

Pravidla akce nejsou součástí podnájemních smluv podepisovaných s podnájemníky služby 
Váš Domácí; Váš Domácí si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit či změnit pravidla akce. 
Tyto změny zveřejníme na webu vasdomaci.cz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Služba Váš Domácí 
VITOM Správa, s.r.o. 
VITOM House, Vídeňská 18b, Brno 
 

+420 777 851 902 
servis@vasdomaci.cz   

vasdomaci.cz 


