
  a splácený leasing PŘÍJMY za klienty na byty za 

pomocí podávání realitní inzerce přes Home4people. 

Realitní inzerci podává 1 asistentka. 



Dobrý den,  
 

připravili jsme pro Vás zajímavou možnost, a to možné 

získání auta  za 1,- Kč, tedy za poměrně slušné a 

levné peníze.  

PODMÍNKY: 

Na akontaci auta se získají peníze jako 

odměny za zprostředkování 4 klientů na 
POZEMKY či BYTY (4 x 7.500,- Kč = 
30.000 Kč) . 

A na měsíční splátky  (na leasing) 

budete mít z:  
 1)  příjmů z realitních meziprovizí za 
klienty získané realitní inzercí přes 
HOME4PEOPLE a z lidí pod sebou (kteří 
budou zasílat SMS ky) na nabídky. 



  Na jasné realitní příjmy z lidí pod sebou, z realitní 

inzerce a SMS – ZVUK ZELENÁ KARTA K AUTU.    

http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zvuky/id26941/26941.mp3


Nabízíme  možnost auta – za 1,- Kč 
Na pořízení auta potřebujete splnit tyto podmínky (na příjmy ke 

splátkám bytu také): 

- být členem naší obchodní sítě  (vyplnit registraci a vypl nit Přihlášku 

do Družstva investorů) 

- zaplatit celkem 11.500,- Kč.  

Z toho na práci personální pracovnice ve výši 5.000 Kč (na 

Zelenou kartu na člověka pod sebou) pro práva mít 1 osobu pod 

sebou na práci podávat realitní inzeráty a zasílat SMS zprávy a pro ni 

potřebné nástroje (webovou stránku dispečerský pult, školení atd.). Aby 

mohla být produktivní.   

Dále na Přihlášku do Družstva investorů 1.500,- Kč ročně. 

 A  5.000 Kč zaplatit (na druhou Zelenou kartu) za práci, 

zajišťující  POZEMKY na prodej nebo byty na prodej . 

Profesionální inzertní servery a brigádnice Vám zajistí asi 20 

předběžných klientů na  POZEMKY, BYTY cca za 1 týden.   

A Vy za zprostředkování klientů na POZEMKY , BYTY  dostanete realitní 

podíly (meziprovizi) á 7.500 Kč za každého 1 klienta na POZEMEK . 

Za 4 klienty na pozemky, byty tak máte 30.000 Kč a 

můžete si koupit auto na klasický leasing.  

Konzultační 

společnost, 

s.r.o.  

Smluvní 

partner  

 

HOME 

4PEOPLE.  



 
 

MĚSÍČNÍ SPLÁTKY  LEASINGU  

AUTA (úvěru na auto)  
 

- splátky auta se řeší z vlastních peněz, ale je 
možno na ně přispívat z dalších a dalších 
realitních podílů za další a další  klienty na 
POZEMKY, BYTY (kteří shání jednak naše 
spolupracovnice z obchodní sítě, ale sháníte si 
je pro jistotu jako s námi spolupracující na 
podávání realitní inzerce přes Home4people.   
 
- také je možno měsíční splátky řešit přes 
středisko  (vlastní Svěřenský fond, který 
zakládáte s naším správcem) na 
zprostředkování prodeje pozemků klientům.     

 
  

NABÍDKA NA AUTO 

ŠKODA - OCTAVIA 



Pro brigádnice je tu možnost – 

brigády – zasílání SMS zpráv 

  



JAK SE PŘIHLÁSIT na AUTO za 1,- Kč:  
1) Prvním krokem je registrace a Přihláška  
2) Druhým krokem je podpis REALITNÍ SMLOUV S 

KONZULTAČNÍ SPOLEČNOSTÍ s.r.o. na inzerci přes 

HOME4PEOPLE. A zaplacení členského poplatku MODRÉ 

KARTY Družstvu investorů1.500,- Kč. 

3) Třetím krokem je zaplacení (10.000 Kč na 2 Zelené karty 

do svého Svěřenského fondu za 90,- Kč správci .  .    

4) Čtvrtým krokem je podepsání naše koordinátorské příkazní 

smlouvy a vyřizování klientů na pozemky a byty – předáváním 

dat na jimi donesený flash-disk. Za účelem, abyste měli realitní 

meziprovize.  

Až budete mít peníze, tak si sjednáte leasing.  

5) Pátým krokem je koupě,  převzetí a vyzvednutí auta.  

Také je možno se přihlásit přes kontaktní formulář zde: 

https://www.infoburza.eu/id30044/   

https://www.infoburza.eu/id30044/


KANCELÁŘ:  

KONZULTAČNÍ 

SPOLEČNOST, s.r.o.  

V Plzeňské bráně 1, BEROUN, 266 01 

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: 

https://www.infoburza.eu/id30044/  klikněte si    

  video – klikněte si 

https://www.youtube.com/watch?v=W8-2W_tO9mw  

https://www.infoburza.eu/id30044/
https://www.youtube.com/watch?v=W8-2W_tO9mw
https://www.youtube.com/watch?v=W8-2W_tO9mw
https://www.youtube.com/watch?v=W8-2W_tO9mw
https://www.youtube.com/watch?v=W8-2W_tO9mw


 CO NÁSLEDUJE:  
a) vyplní se Registrace, Realitní smlouva na meziprovize,  

b) zaplatíte se 11.500 Kč a pošle se Koordinátorská smlouva 

c) Zaplatíte si měsíční poplatek za inzerci na profesních 

inzertních serverech ve výše cca 2.900,- Kč měsíčně. A 

brigádnice začnou být produktivní a začnou SMS kovat a tím 

shánět klienty na POZEMKY, BYTY . 

d) za 4 klienty na byty získáváte 30.000 Kč 

e) provize se použijí jako akontace na koupi auta  (na leasing 

nebo na úvěr) /majitelem budete Vy, nebo družstvo, nebo fond/  

f) získá se leasing nebo úvěr pro auto   

g) připraví se nájemní smlouva na používání auta 

h) zaplatí se leasingová splátka na 1 měsíc dopředu (z provizí) 

i) převezmeme se auto a užívá se 

j) a příjmy za klienty Vám vydělájí na měsíční splátky leasingu i 

na benzín 

k) po cca 4 letech se auto asi prodá za zůstatkovou cenu .   



nabídka auta zde 
http://www.konzultacni-spolecnost.cz/zakazky/id30044/  

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ: 

https://www.infoburza.eu/id30044/  

(klikněte si)  

Kontakt pro obchodní jednání o 

spolupráci a o autě Škoda Octavia:   

paní Marie Šrámková 

tel.: 702 182 707 

Email: nemo-tom31309@seznam.cz  

Kontakt pro obchodní jednání :   

pan Květoslav SMRČEK 

tel.: 777 273 993 
E-mail:  

Nemo-tom320176@seznam.cz 
Konzultační společnost, s.r.o.  
V Plzeňské bráně 1, Beroun, 266 01 
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