Halkidiki Greece

CENTRU PENTRU DESERVIRE PERSONALĂ A CLIENȚILOR

Real Estate Agency

Categoria clientului: LOCATOR
Servicii disponibile: GĂSIREA DE LACATARI SEZONIERI PE TERMEN SCURT

„Halkidiki Greece” lтd efectuează activitatea de intermediere imobiliară rezultând în următoarele
activități comerciale în beneficiul proprietarului imobilului:

GĂSIREA DE LOCATARI SEZONIERI IN TIMPUL
SEZONULUI DE VACANȚĂ
Stimați clienți!
Acest serviciu este conceput pentru proprietarii de imobile de pe coasta peninsulei Halkidiki.
Obiectul relațiilor de închiriere poate consta în întregul imobil sau în unele părți ale acestuia.
Pentru a utiliza acest serviciu este necesar:
Să dețineți documentele care dovedesc dreptul dumneavoastră de proprietate asupră imobilului
respectiv și să oferiți copii ale acestora, la cerere
Ca proprietatea imobiliară să fie pusă în exploatare și să funcționeze ca un loc de cazare.
Să fie situată în apropierea mării.
Ca infrastructura imobilului / инфраструктурата в имота / apa, canalizarea, instalația electrică și
aparatele electrice/ să funcționeze în mod normal și sigur.
Ca imobilul, clădirea în care se află acesta și mediul înconjurător să fie bine întreținute.
Ca mobilierul disponibil să ofere clienților confort și să răspundă la normele sanitare și igienice în
vigoare.
Să fiți de acord cu stabilirea de prețuri dinamice, flexibile și competitive pentru întregul sezon de la mai
până la octombrie, inclusiv.
Să fiți de acord cu utilizarea de rezervări prin site-ul nostru
Să fiți de acord cu modul nostru de plată
Să fiți de acord să încheiați un contract cu noi
Să solicitați serviciul prin completarea formularului de publicare a ofertei
Să trimiteți oferta în centrul nostru pentru deservire a clienților în modul indicat.
Lucrările la ofertă vor începe după aprobarea acestea de către organul de conducere în termen de 24 de
ore în urma confirmării de primire de la centru. Veți fi notificați cu privire la acest fapt printr-un mesaj trimis la
adresa dvs. de email. Prin această notificare veți primi și informații suplimentare.
Publicarea imobilului dvs. pe site-ul nostru, reprezentarea acestuia în programele noastre de marketing
internaționale și în fața clienții personali se va efectua în termen de trei zile lucrătoare.
Noi construim relații cu clienții noștri într-un mod care garantează drepturile și obligațiile ambelor părți.
Vă rugăm să citiți cu atenție contractul nostru de intermediere imobiliară și secțiunea „ Întrebări frecvente”.
Contacts: phone: +30 699 360 1216, e-mail: office@halkidiki.gr.com, web: www.halkidiki.gr.com

