
ÚSPĚŠNÝ PRONÁJEM
Svěřte se do rukou opravdových profesionálů  

ve zprostředkování pronájmu rekreačních objektů.



Odpočívejte a nechte  
svoji nemovitost  
jednoduše vydělávat.
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Dvě tradiční společnosti, jeden slib: komplexní podpora 
pronajímatelů v profesionálním pronájmu rekreačních 
objektů. Interhome a Interchalet tvoří již několik let 
divizi „Interhome Group“, která je součástí švýcarského 
holdingu Hotelplan patřícího do skupiny Migros.

Zaručujeme pronajímatelům spolehlivou správu a 
efektivní marketing jejich rekreačních objektů.  
Zároveň jsme schopni rychle a kompetentně uspokojit 
potřeby a přání našich společných hostů.

Pokud vlastníte dům, chatu, chalupu nebo apartmán v 
turistické oblasti, a nezáleží, zda u moře, na horách 
nebo ve městě, velmi rádi Vás podpoříme v marketingu 
a pronájmu Vašeho rekreačního objektu.

INTERHOME GROUP
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		Vysoká obsazenost 
Mezinárodní marketing 
a prezentace na všech 
významných prodejních 
platformách. 

		Finanční podpora 
Rádi pomůžeme  
při nutných renovacích 
nebo větších opravách.

		Osobní asistence 
Komplexní péče a 
správa rekreačních 
objektů našimi partnery 
a lokálními kancelářemi.

			Silný a spolehlivý 
partner. Dvojnásobná 
výhoda společných 
zkušeností a odborných 
znalostí v pronájmu 
rekreačních objektů.

Interchalet je naší hlavní značkou pro 
německý trh, a to díky své vynikající 

pověsti a široké skupině věrných  
klientů.

Interhome je se svými více než 90 lokálními 
kancelářemi v nejoblíbenějších prázdninových 

regionech největším poskytovatelem  
rekreačního ubytování. 

NAŠE ZNAČKY



Zaručený zisk

Mezinárodní rezervační síť

Flexibilita a spolehlivost

Lokální služby

Bezstarostný pronájem

Zkušenosti a tradice

• pravidelný příjem z pronájmu
• optimální využití
• spolehlivé platby

• globální marketing
• hosté z celého světa
• nonstop asistenční služba

• vždy zodpovědná správa a péče
• profesionální integrace a propojení
• transparentní podmínky

• celoroční péče o rekreační objekt
• předání klíčů a úklidový servis
• právní podpora

• osobní asistence
• ušetříte čas i vynaložené úsilí 
• zdarma pojištění proti škodám 

• více než 50 let odborníci na  
zprostředkování pronájmu ubytování

• celosvětová komunita partnerů a 
pronajímatelů objektů

PROČ SPOLUPRACOVAT S INTERHOME GROUP
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TÝDEN ZDARMA!
Dopřejte si dovolenou v jednom z  
našich rekreačních objektů v rámci 
programu Týden zdarma. Na oplátku 
zase umožníte jinému z pronajímatelů  
spolupracujících s Interhome Group, 
aby bezplatně využil pobytu ve Vašem 
domě či apartmánu.
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PROFESIONÁLNÍ PREZENTACE

Vysoká obsazenost  
díky efektivnímu marketingu

■	 Rádi Vám pomůžeme s optimální  
prezentací Vašeho objektu:

• prostřednictvím podrobného popisu 
rekreačního ubytování a jeho okolí,  
v 15 jazycích

• díky profesionálním fotografiím

■	 Váš rekreační objekt propagujeme  
přes všechny komunikační kanály –  
online i offline.

■	 Klienti si mohou Váš rekreační objekt 
rezervovat také prostřednictvím  
následujících kanálů:

• internetové stránky Interhome  
a Interchalet, dostupné na  
33 doménách a v 15 jazycích;

• nejdůležitější online  
rezervační portály;

• velké firmy a odborové svazy;

• katalogy dostupné v  
cestovních kancelářích;

• specializované platformy  
na sociálních sítích.

■	 Pravidelně rozesíláme informační  
bulletiny, e-maily a osobní nabídky.  
Zůstáváme tak s našimi klienty  
v neustálém kontaktu.

■	 Péči o naše společné klienty zajišťuje 
naše nonstop asistenční služba.





10
FR
16 %

IT
18 %

DE 
46 %
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CH
7 %

CH
11%

NL
5 %
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11%
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10%
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ES
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IT
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7%

PL
2 %

BE
3 %

NL
3 %

NAŠE CELOSVĚTOVÁ PRODEJNÍ SÍŤ

My jsme tam, kde jsou naši klienti.

Naši klienti si mohou vybrat z nabídky 40.000 rekreačních  
objektů v celé Evropě a v USA. Každý rok tak zajistíme pro více 
než 1,4 milionů hostů přes 11 milionů přenocování.

Přibližně dvě třetiny našich klientů rezervují prostřednictvím 
internetu. Proto s velkou péčí a maximálním úsilím provozu jeme 
naše dvě internetové stránky www.interhome.cz a  
www.interchalet.de. Všechny rekreační objekty je možné  
rezervovat telefonicky, a to v 15 jazycích prostřednictvím 
naší nonstop asistenční služby.

*dle počtu rezervací

Původ  
hostů*

Nejoblíbenější  
destinace*

Ostatní
12 %

Ostatní
9 %
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Naši prodejní partneři

Spolupracujeme se všemi nejdůležitějšími 
rezervačními portály. Najdete nás i u  
dalších více než 55.000 online partnerů i 
cestovních agentur po celém světě.

a mnohem více…
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VYUŽIJTE NABÍDKU 
NAŠEHO MÍSTNÍHO 
SERVISU

Všude tam, kde má Interhome Group  
kancelář nebo lokálního partnera,  
nabízíme pronajímatelům kompletní 
správu objektu.

Vaše výhody:

■	 Váš rekreační objekt bude vždy důkladně uklizen a 
připraven na příjezd dalších hostů.

■	 Během Vaší nepřítomnosti se postaráme o kompletní 
správu Vašeho objektu a v pravidelných intervalech  
ji podrobíme kontrole.

■	 Po skončení sezóny sepíšeme kontrolní zprávu a  
v případě potřeby Vám doporučíme možnosti oprav  
a vylepšení.

■	 Před začátkem sezóny Váš rekreační objekt opět  
připravíme pro další hosty.
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Naši zkušení pracovníci  
pečují o Vás i hosty ve více  

než 200 destinacích.

Péče o klienty

Check-in/Check-out

Management kvality

Správa nemovitosti
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POSTARÁME SE O  
VAŠE HOSTY …

Zajistíme pro Vás i Vaše klienty  
kompletní servis.

Naši zkušení pracovníci pečují o hosty ve více než 200 
destinacích. Po příjezdu do některé z našich lokálních 
kanceláří zpracujeme potřebné formality a vyúčtujeme 
kauci a případné vedlejší poplatky.

Mají-li hosté během pobytu nějaké dotazy k ubytování, 
náš personál je jim nepřetržitě k dispozici – telefonicky 
nebo osobně přímo na místě.

Další dodatkové služby, jako jsou dětská židlička, dětská 
postýlka nebo přistýlka, mohou hosté objednat buď 
při rezervaci, nebo zajistit a vyzvednout až na místě v 
dané kanceláři.
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… NEBO MŮŽETE VAŠE  
HOSTY PŘIVÍTAT SAMI

Péči o hosty zajistíte přímo Vy nebo  
Vámi pověřený správce.

Chcete se o svůj rekreační objekt raději postarat sami 
nebo tento úkol předat někomu, komu důvěřujete?  
I to je u nás samozřejmě možné.

K různým povinnostem správce objektu mimo jiné patří:

■	 důkladný úklid objektu před příjezdem nových hostů

■	 předání klíčů a prohlídka pronajímaného objektu –  
i při pozdním příjezdu

■	 vyúčtování kauce a místních poplatků

■	 vyúčtování případných vedlejších poplatků

■	 převzetí klíčů od hostů, kontrola stavu a případných 
škod při odjezdu

■	 pravidelné kontroly rekreačního objektu
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UDRŽUJTE SI PŘEHLED

Buďte co nejlépe informováni. Kdykoli a kdekoli.

■	 Jako pronajímatel objektu získáte osobní přístup do  
internetového portálu, kde naleznete důležité informace a 
přehledy obsazenosti, příjezdů a vyúčtování.

■	 Chcete svůj objekt využít sami? Žádný problém. Sdělte nám 
prosím termíny vlastního obsazení jednoduše online.

■	 Pro optimální plánování Vám budeme v týdenních intervalech 
zasílat aktualizované seznamy příjezdů.



S NÁMI JSTE V BEZPEČÍ

Vaše ochrana díky špičkovému 
pojistnému balíčku

Pojištění proti škodám na majetku  
způsobeným hosty
Díky bezplatnému pojištění od ERV je Váš 
rekreační objekt včetně veškerého vyba-
vení a domácích spotřebičů pojištěn.  
Výhodou je, že není třeba žádný protokol 
o převzetí nebo poškození. Pokud by  
někdy vznikla škoda způsobená hosty, 
stačí ji nahlásit prostřednictvím e-mailu 
a náklady Vám budou vyplaceny.

Jste pojištěni i pro tyto případy:

■	 Ochrana pro případ úpadku: 
Pokud by se zprostředkovatel ubytování 
stal před nebo během pobytu hostů 
insolventní.

■	 Pojištění povinného ručení: 
Pokud by Vaši hosté měli během pobytu 
ve Vašem objektu nehodu a nebo byl 
poškozen jejich majetek.

■	 Pojištění povinného ručení  
provozovatele: 
Pokud by Vaše nemovitost  
utrpěla škodu způsobenou naším  
spolupracovníkem.
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myhome.at@interhome.group

 
myhome.be@interhome.group

 
myhome.ch@interhome.group

 
myhome.cz@interhome.group

 
myhome.de@interhome.group

myhome.dk@interhome.group

myhome.es@interhome.group

myhome.fi@interhome.group

 
myhome.fr@interhome.group

 
myhome.gr@interhome.group

 
myhome.hr@interhome.group

myhome.hu@interhome.group

myhome.it@interhome.group

myhome.nl@interhome.group

myhome.no@interhome.group

myhome.pl@interhome.group

myhome.se@interhome.group

myhome.uk@interhome.group

myhome.us@interhome.group

myhome@interhome.group

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

ZAUJALI JSME VÁS?

Neváhejte a ještě dnes nás kontaktujte  
pro nezávaznou nabídku.

  Rakousko 

  Belgie
  Lucembursko 

  Švýcarsko 

  Česká republika
  Slovensko 

  Německo 

  Dánsko

  Španělsko
  Portugalsko 

  Finsko 

  Francie 

  Řecko

  Chorvatsko

  Maďarsko

  Itálie 

  Nizozemsko

  Norsko

  Polsko

  Švédsko

  Spojené království
  Irsko

  Spojené státy americké

Ostatní země





myhome.interhome.group


