
PŘIHLÁŠKA do Družstva investorů - za 10.000,- Kč a 1.500,- Kč/ročně

vyřizuje: 

Koordinátor
Sídlo: Náměstí přátelství 1518/4,  102 00 Praha 10 – Hostivař

tel.:

zájemce o vstup do Družstva investorů pro byt, pozemek, apartmán atd. ID: …..

jméno:  IČO/DAT. NAR.:

ulice zasílací ard.): telefon: 

město: Email: 

Přihláša se zasílá:  ID: 19009

jméno: Jana Jelínková, místopředseda Družstva investorů

adresa: poste restante telefon: 

město pošta Praha 9 - Čakovice, Cukrovarská 2/29 19600

ÚČEL ČLENSTVÍ JE: POZEMEK, BYT NEBO APARTMÁN

Zařazení do střediska klientů na koupi pozemku 

10 000 Kč

Roční poplatek na provozní náklady Družstva investorů 1 500 Kč

OSTATNÍ ČLENSKÉ VKLADY:   

PŘEDREZERVAČNÍ SMLOUVA A PLATBA PŘEREZERVAČNÍHO POPLATKU: 

volná věc, nepovinné. Ale výhodné. A finančně zajímavé.

 celkem jednorázově: 

ANO-NE

Datum: 

Zasláním na moji výše uvedenou adresu. Poštou. 

PODPIS  ŽÁDATELE

www.infoburza.eu

SVĚŘENSKÝ FOND ZA 90,- Kč (cena za ověření podpisů):  na pasivní příjmy 

soudem v Praze oddíl  Dr.  vložka  8089 RD6/MSPH  

Družstvo bylo zapsáno  16. ledna 2014.    IČO: 025 50 300

a bude s členy střediska zakládáno nové družstvo na pozemky, byty, apartmány

až dle řádně podepsané Přederezrvační smlouvy a až pak na písemnou výzvu

Družstvo investorů, se sídlem v Praze, Česká republika 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

774 368 871

Souhlasím se zněním stanov a zavazuji se jimi řídit.

Zařazení do střediska klientů na koupi apartmánu z penzionu

Družstva investorů.

Po vyplnění této Přihlášky obdržím Předrezervační smlouvu.

Základní členský vklad do družstva - přes člena družstva podle stanov

Stanovy zde na tomto odkaze:

Touto přihláškou se přihlašuji do 

Zařazení do střediska klientů na koupi nebo výstavbu bytu

později, dle další Přihlášky už do nového, zakládaného družstva:

BUDU CHTÍT SVŮj SVĚŘENSKÝ FOND ZA 90,- Kč na pasivní příjmy 

http://www.infoburza.eu/


POKYNY PRO KLIENTA

komu: 

tel.: 774 36 88 71

 na +420 773 172 405 a na + 420 774 36 88 71 kurýrka:paní Marie Frantová, 

tel.:

Adresa - na ni odeslat doporučeně: (pak Vám bude zaslána Předrezervační smlouva poštou)

Jana Jelínková 

Poste restante

Pošta Praha 9 Letňany

Bechyňská 638

199 00 Praha 9 - Letňany

Půdorysy k možnému společnému dalšímu developerskému projektu obecní byty
zde se můžete nezávazně podívat na půdoysy pro developerské projekty s obcemi 

a mít z těchto dalších developerskch projektů podíly

odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/druzstvo-investoru/index.htm

Rozpočet s realitními provizemi k developerskému projektu obecní byty

zde se můžete nezávazně podívat na ROZPOČET developerské akce s odměnami 

a kolik by mohly pak činit Vaše realitní podíly - dle pravidel u notáře

odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/201107/ro/201107/

Investiční plán po měsících k developerskému projektu obecní byty

zde se můžete nezávazně podívat na IVESTIČNÍ PLÁN  developerské akce 

a kolik se a komu a kdy a za co platí peníze 

odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id28785/201107/inv_plan/201107/

PRAVIDLA NA ROZDĚLOVÁNÍ PENĚZ - PROVIZÍ - SCHVÁLENÁ U NOTÁŘE

zde se můžete nezávazně podívat na PRAVIDLA PRO VÁS

kolik se komu pak z dalších developekch rozpočtů zaplatí

odkaz: http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30592/

Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: na +420 773 172 405 a na + 420 774 36 88 71

Text: Dobry den, prave jsem odeslala DOPORUCENE 3 x prihlasku Jane Jelínkove 

na postu do Prahy 9 + Letnany,  Bechynska,  Cislo zasilky pro sledovani na internetu je ……

(a uvest cislo zasilky). Podpis

Odkaz na tuto Přihlášku - ke stažení

Stanovy Družstva investorů zde na tomto odkaze:

www.infoburza.eu

 - Přilášku uložit do počítače,  vytisknout 3x, sešít sešívačkou

 - vyplnit a dojít na poštu, na poště  3 x podepsat, jako ověřené pod.

 -  a z pošty odeslat poštou DOPORUČENĚ 

 - Pak poslat informační SMS na dvě telefonní čísla: 

Janě Jelínkové na poštu

možno pak sledovat on-line

možno pak sledovat on-line

728 465 736

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id34028/

na rozdělování peněz 
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