Jak správně a bez problémů užívat nájemní byt
•

O byt se stará společnost Správa investic a nemovitostí, s.r.o., veškeré věci související s bytem řešte s jejími
zaměstnanci, nikoliv s majitelem nemovitosti.

•

Kontakt na vedoucí kanceláře, která řeší také platby nájemného je 606 808 608, petra.klegova@sian.cz

•

Číslo účtu pro placení nájemného je 2109552529/2700 vedený u UniCredit Bank. Při platbě vždy uvádějte
variabilní symbol, jinak je nájem považován za neuhrazený.

•

Nájemné je splatné k 25. dni předchozího měsíce, tzn. platí se dopředu. Neplacení nájemného je hrubé
porušení smlouvy a má za následek vystěhování, smluvní pokuty z prodlení a případně exekuci dlužníka
včetně exekuce na dávky.

•

Pokud si zavedete trvalý příkaz na nájemné na Vašem účtu, zbavíte se starostí s nepravidelnými platbami a
vyhnete se sankcím za pozdní platby.

•

Nájemník je povinen do 10-ti dnů od uzavření smlouvy učinit kroky k uzavření smluv (přihlásit se)
s dodavatelem elektřiny a plynu, kterým je ČEZ Prodej s.r.o. Kontakt a instrukce dostanete u nás v kanceláři.

•

Každý nájemník musí mít před nastěhováním uzavřeno a uhrazeno pojištění domácnosti a odpovědnosti.

•

Kontakt na vedoucího servisních techniků, který Vám pomůže řešit případné závady a poruchy, je 724 021
021.

•

Způsobíte-li v bytě nějakou škodu, neprodleně kontaktujte vedoucího servisních techniků na tel. čísle: 724
021 021. Škoda bude řešena z Vaší uzavřené pojistky.

•

Běžné opravy v bytě (např. prasklá žárovka, kapající kohoutek, poškozené žaluzie) jsou nákladem nájemníka
a řeší si je samostatně, podrobnosti najdete v příloze nájemní smlouvy.

•

Každý nájemce má povinnost zpřístupnit byt k pravidelným revizím elektřiny, plynu, plynových zařízení a
komínů. Pokud visí v domě výzva k revizi, je povinností nájemníka dohodnout s revizních technikem vhodný
termín k návštěvě.

•

V každém domě je domovní řád, který je třeba dodržovat tak, aby se Vám i sousedům v domě žilo příjemně.
Jako nájemník se podílíte na běžném pravidelném úklidu domu.

•

Smlouva je uzavřena na rok s automatickým prodlužováním vždy o jeden rok. Pokud nechcete smlouvu
automaticky prodloužit o další rok, kontaktujte Správu investic a nemovitostí nejméně 30 dní před termín
ročního obnovy.

Dodržování těchto základních pravidel Vám zaručí příjemné a bezproblémové užívání Vámi pronajatého bytu.
V případě jakýchkoliv dalších dotazů se prosím obraťte na naši kancelář.
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