Halkidiki Greece

SZEMÉLYES ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KÖZPONT

Real Estate Agency

Ügyfél kategória: BÉRBE ADÓ
Elérhető szolgáltatások: RÖVIDTÁVÚ, VAKÁCIÓZÓ BÉRLŐK MEGTALÁLÁSA

A Halkidiki Greece ltd. közvetítői tevékenységet folytat, amely ingatlantulajdonosok számára végzett
alábbi üzleti tevékenységben nyilvánul meg:

BÉRLŐK MEGTALÁLÁSA RÖVIDTÁVRA VAKÁCIÓ IDEJÉN
A TELJES IDEGENFORGALMI SZEZONBAN
Tisztelt Ügyfelünk!
Ez a szolgáltatást Halkidiki tengerparti részén található ingatlanok tulajdonosainak ajánljuk.
A bérbeadás tárgyát képezheti az egész ingatlan vagy annak része.
Ennek a szolgáltatásnak az igénybe vételéhez az alábbiak szükségesek:
• rendelkeznie kell az ingatlan feletti jogaira vonatkozó dokumentummal, és azt kérésre rendelkezésre
kell bocsátania;
• az ingatlannak használatba vételének megtörténtnek kell lennie, és szálláshelyként kell működnie;
• közel kell, hogy legyen a tengerhez;
• az ingatlan infrastruktúra rendszerének (vízvezeték, csatorna, elektromos áram vezeték és villamos
háztartási gépek) normálisan kell működnie és az ügyfelekre nézve biztonságosnak kell lennie;
• az ingatlan állapotának, az épületnek, amelyben található és a környezetének karban tartottnak kell
lennie;
• a meglévő berendezésnek normális komfortot kell biztosítania, és meg kell felelnie a lakóhelyi
szanitéc-higiéniai előírásoknak;.
• belegyezését kell adnia a májustól októberig tartó szezon egész időtartamára meghatározott
dinamikus, rugalmas és konkurens árakba, beleértve
• belegyezését kell adnia a web oldalunkon keresztül történt helyfoglalás felhasználásába;
• belegyezését kell adnia a fizetési módszerbe;
• belegyezését kell adnia a szerződéskötésbe;
• el kell küldenie az ajánlatát Személyes Ügyfélszolgálati Központunknak az utasítás szerint
meghatározott módon.
Az Ön ajánlatán azután kezdünk el dolgozni, miután azt vezetői testületünk jóváhagyta. A jóváhagyásra
az ajánlatnak a központba történő megérkezésének a megerősítése utáni 24 órában kerül sor. Erről Önnek
értesítést küldünk az Ön által megadott e-mail címen. Az értesítésben kiegészítő információt is küldünk.
Mi olyan kapcsolatot alakítunk ki ügyfeleinkkel, amely mindkét fél jogait és kötelezettségeit biztosítja.
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el közvetítői szerződésünket és a „Gyakran feltett kérdések” című
megjegyzés rovatunkat.
Contacts: phone: +30 699 360 1216, e-mail: office@halkidiki.gr.com, web: www.halkidiki.gr.com

