NÁKUP A PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Nákup a prodej nemovitosti jsou výjimečným momentem v životě každého z nás a naším cílem je, aby se tato
významná soukromá investice stala příjemným zážitkem na straně jak prodávajícího, tak kupujícího. Naším
posláním je využít všechny naše zkušenosti a znalosti, abychom k vaší spokojenosti prodali právě vaši
nemovitost.
Ceníme si příležitosti, uvědomujeme si individualitu a jedinečnost každého klienta. Investujeme do propagace a
reklamy, moderních technologií, referenčního systému a využíváme rozsáhlé databáze poptávek po kvalitním
bydlení na mimořádných místech. Profesionalita, diskrétnost, poradenství a jistota v prodeji nemovitostí jsou
součástí naší korporátní politiky.

SLUŽBY PŘI PRODEJI
Náš prodejní tým SATPO nabízí rychlý přístup, kvalitní a profesionální služby, má veškeré odborné zázemí pro
všechny účastníky koupě a prodeje nemovitosti. Portfolio naší nabídky pro prodávající se skládá především z
následujících služeb:
●
●
●
●
●
●
●

odborná prohlídka a posouzení tržní ceny nemovitosti,
zpracování profesionální prezentace nemovitosti,
cílený marketing s využitím širokého portfolia klientů společnosti SATPO,
využití kvalitní sítě externích prodejců,
komplexní právní servis a jistota bezpečné obchodní transakce,
osobní péče prodejního poradce po celou dobu obchodního vztahu,
zajištění daňového poradenství.

SLUŽBY PŘI KOUPI
Aktivně komunikujeme s klienty a snažíme se vždy nabídnout bydlení podle jejich představ a finančních
možností. Flexibilně reagujeme na potřeby klienta a jsme partnerem s vysokou úrovní kvality poskytovaných
služeb, mezi které patří:
●
●
●
●
●
●
●
●

konzultace při výběru nemovitosti, zjištění potřeb a očekávání,
výběr vhodné nemovitosti,
zpracování nabídky a odborné doporučení,
technické a cenové posouzení nemovitosti,
zajištění kompletního právního servisu a poradenství,
zprostředkování financování nemovitosti,
osobní péče prodejního poradce SATPO po celou dobu obchodního vztahu,
doporučení a poradenství v oblasti poprodejního servisu.

Zakládáme si na osobním přístupu a flexibilitě, vycházíme vstříc požadavkům a nárokům svých klientů.
Kvalitním servisem se snažíme plnit jejich očekávání, řídíme se etickým kodexem, obchodními podmínkami a
zaručujeme svým klientům jistotu a osobní péči po celou dobu vzájemné spolupráce.
Vážíme si získané důvěry a považujeme spokojenost klienta za výsledek naší kvalitní spolupráce.
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