Úkon:

Náklad:

Podrobný popis:

Nezávislé realitné
poradenstvo:

30 €
(1 hod.)

Marketingový balík:

90 €
(3 hod.)

Nábor nehnuteľnosti:

30 €

Inzerovanie nehnuteľnosti:
Obhliadky

0,8 € / deň
30 € / hod.

Osobná asistencia:

15 € / 30 min.

Zabezpečenie dokumentu:

variabilné

Náhrada nákladov spojených s obhliadkou nehnuteľnosti, zistenia parametrov
nehnuteľnosti, rokovania s klientom a poskytnutia realitného poradenstva, prípravy
cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny, príprava marketingového plánu.
Obsahuje nezávislé realitné poradenstvo, vyhotovenie kvalitných fotografií, vyhotovenie
pôdorysu nehnuteľnosti na počítači, napísanie presného a odborne správneho inzerátu,
zadanie inzerátu a fotografií na zvolené realitné portály.
Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti,
vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom,
prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová
platba).
Inzerovanie nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.)
Náhrada nákladov spojených s uskutočnením obhliadky nehnuteľnosti s potenciálnymi
záujemcami.
Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient žiada osobnú
prítomnosť realitného poradcu pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne
týmto cenníkom paušálne spoplatnený.
Ak je potrebné zabezpečiť dokument (LV, KM, potvrdenie správcu, atď.) je klient povinný
uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z
1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8€ za LV)
2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas
3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km (pohonné hmoty, amortizácia)
ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom, ktorý dokument vydáva je viac ako
20 km. (v prípade pochybností o určení vzdialenost je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená
prostredníctvom stránky: www.google.com/maps - "získať trasu")

Zabezpečenie návrhu
rezervačnej zmluvy
(budúcej kúpnej alebo
budúcej nájomnej zmluvy)
Zabezpečenie návrhu
kúpnej zmluvy

50 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený
čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel realitný poradca uhradiť advokátskej
kancelárii).

100 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený
čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel realitný poradca uhradiť advokátskej
kancelárii).

Zabezpečenie návrhu
nájomnej zmluvy

100 €

Home Staging
Základný balík

80 €
(2 hod.)

Home Staging
Balík plus
Home Staging
Extra balík

180 €
(6 hod.)
200 €
(1 izb. byt)
240 €
(2 izb. byt)
300 €
(3 izb. byt)
360 €
(4 izb. byt)

Stavebné poradenstvo

30 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený
čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel realitný poradca uhradiť advokátskej
kancelárii).
Obhliadka nehnuteľnosti, vyhotovenie fotodokumentácie, vyhotovenie zoznamu úloh
na úpravu jednotlivých miestností (predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, obývacia izba).
(každá ďalšia miestnosť +20 €).
Obsahuje základný balík HS (2 hod.) plus praktické prevedenie Home Stagingu pod
vedením home stagera (4 hod.), vyhotovenie profesionálnych fotografií (10 ks).
Obsahuje základný balík HS (2 hod.) plus komlexné prevedenie Home Stagingu
home stagerom bez účasti majiteľa nehnuteľnosti ("full servis"), vyhotovenie vysoko
kvalitných fotografií (16 ks).
Home Staging rodinného domu a inej nehnuteľnosti - na základe dohody.

Náhrada nákladov a stráveného času spojená s poskytovaním poradenstva v oblasti
prípravy na stavebné konanie (kúpa pozemku, projektová dokumentácia, vybavenie
stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, atď.)

