KARAVAN
JAKO

INVESTICE

Rádi bychom Vás informovali, že jsme rozšířili nabídku naší firmy o produkt, který nazýváme KARAVAN
JAKO INVESTICE. Co si pod tím představit? Jistě jste již zaregistrovali nejrůznější nabídky na trhu na nákup
apartmánu na horách, u moře u jezera apod. s možností pronájmu v době, kdy ho majitel nevyužívá.
Chtěli bychom podobnou nabídku dát lidem, kteří uvažují o koupi karavanu nebo obytného auta. Z naší
zkušenosti víme, že zejména o prázdninách evidujeme velký převis poptávky po karavanech a nejsme
schopni všechny zájemce uspokojit. Na druhou stranu bychom chtěli pomoci těm, kteří o nákupu karavanu /
obytného auta uvažují a zvažují finanční stránku věci x využití pro vlastní potřeby.

Co obsahuje nabídka KARAVAN JAKO INVESTICE ?
- nabídka pronájmu Vašeho karavanu na našem webu v termínech kdy ho nevyužíváte pro vlastní účely (tyto
termíny bychom potřebovali vědět ještě před sezónou)
- cena za pronájem / den by byla předem dohodnutá a to v závislosti na stáří, vybavenosti apod.
- z ceny za pronájem bychom si odečetli naše náklady a poplatek za zprostředkování pronájmu a zbylá část
by byl Váš profit
- díky naší historii na trhu bychom karavan většinou pronajímali již prověřeným zákazníkům
- pokud karavan nevlastníte - pomůžeme Vám s výběrem a domluvíme lepší ceny u vybraných prodejců,
nebo můžete odkoupit karavan přímo od nás
- na nákup karavanu bychom Vám pomohli s vyřízením financování a také s pojistkou
Jedná o velmi zajímavý produkt, který majitelům umožňuje vydělané peníze z pronájmu použít na pokrytí
nákladů na provoz karavanu ( pojistka, financování, drobné opravy atd. ), případně mohou zaplatit příští
dovolenou. To vše prakticky bez starostí o vyhledávání nájemců, sepisování smluv apod. O to by se postarala
naše firma, která má vlastní webové stránky, FB, smluvní dokumentaci a hlavně disponující sítí zákazníků.
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