Halkidiki Greece

ЦЕНТАР ЗА ПЕРСОНАЛНО ОПСЛУЖУВАЊЕ НА КЛИЕНТИ

Real Estate Agency

Статус на клиентот: ЗАКУПОДАВАЧ
Предлагани услуги: НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧИ ЗА КРАТКОРОЧЕН ПРЕСТОЈ

„Halkidiki Greece” lтd извршува посредување, кое се изразува во следната бизнис дејност во корист
на клиентот:

НАОЃАЊЕ НА ИЗНАЈМУВАЧИ ЗА КРАТКОРОЧЕН
ПРЕСТОЈ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА ТУРИСТИЧКА СЕЗОНА
Почитувани клиенти!
Оваа услуга е наменета за сопственици на имоти покрај брегот на Халкидики.
Предмет на наемните односи може да биде целиот имот или негови делови.
За да ја користите оваа услуга, неопходно е:
• да поседувате документ за Вашите права врз имотот и да го доставите ако биде побарано
• недвижниот имот да е воведен во експлоатација и да функционира како место за сместување
• да се наоѓа во близина на морето
• инфраструктурата во имотот /водовод, канализација, електрична инсталација и електро уреди/
да функционираат нормално и да се безбедни за клиентите
• состојбата на имотот, зградата во која се наоѓа имотот и околината да се одржувани
• опремата да обезбедува нормален комфорт и да одговара на санитарните и хигиенски норми на
живеење
• да има согласност за одредување на динамички, флексибилни и конкурентни цени за целата
сезона од мај до крајот на октомври.
• да има согласност за користење на резервација преку нашата интернет страна
• да има согласност за начинот на плаќање
• да има согласност за склучување на договор
• да ја нарачате услугата со пополнување на формуларот за огласување на имот
• да ја испратите понудата во нашиот Центар за опслужување на клиенти според наведениот начин.
Вашата понуда ќе започнеме да ја обработуваме откако ќе биде одобрена од управниот орган.
Одобрувањето се извршува до 24 часа по потврдување на нејзното примање во центарот. Ќе бидете
известени за тоа на наведената од Вас електронска пошта. Во тоа известување ќе примите дополнителна
информација.
Ние градиме односи со клиентите, на начин кој ги гарантира правата и задолженијата на двете
страни.
Ве молиме, прочитајте ги внимателно нашиот договор за посредување и рубриката „Често поставувани
прашања“
Contacts: phone: +30 699 360 1216, e-mail: office@halkidiki.gr.com, web: www.halkidiki.gr.com

