Špecialisti na úvery a nehnuteľnosti

SMART REALITY

Ako predať nehnuteľnosť výhodne a bezpečne

STRETNUTIE S REALITNÝM
BROKEROM

1.

Dohodnite si stretnutie s naším realitným brokerom,
ktorý vám vysvetlí postup predaja vašej nehnuteľnosti.
Našich brokerov nájdete
na www.smartbrokers.sk/brokeri.
Oboznámime sa s vašou nehnuteľnosťou, vykonáme jej
obhliadku a na základe zistených parametrov navrhneme
jej kúpnu cenu.
Po dohode uzavrieme s vami zmluvu o sprostredkovaní
predaja nehnuteľnosti. Zmluvu vám pred jej podpisom
poskytneme na preštudovanie.

PRÍPRAVA NEHNUTEĽNOSTI
NA PREDAJ

Podľa dohody zabezpečíme home staging vašej
nehnuteľnosti a následne jej fotodokumentáciu.
Spracujeme prezentáciu vašej nehnuteľnosti a zaradíme
ju do inzercie.
Aktívne budeme vyhľadávať vhodných záujemcov o vašu
nehnuteľnosť (kupujúcich), s ktorými vykonáme
obhliadky nehnuteľnosti.

NA ŠE R ADY PRE VÁ S
Pri exkluzívnej spolupráci vám zabezpečíme topovanie a zvýraznenie
inzercie vašej nehnuteľnosti, čo zvýši jej sledovanosť a predajnosť.

NA ŠE R ADY PRE VÁ S
Pripravte si zmluvu o nadobudnutí nehnuteľnosti a jej pôdorys, prípadne
iné dokumenty.

Na základe vašej požiadavky môžeme vykonávať obhliadky
nehnuteľnosti bez vašej prítomnosti.

Odporúčame exkluzívnu (výhradnú) formu spolupráce, s ktorej výhodami
vás oboznámime.
Všetky právne otázky môžete konzultovať s naším advokátom.

REZERVÁCIA NEHNUTEĽNOSTI

3.

Po vyhľadaní vhodného záujemcu (kupujúceho) uzavriete
rezervačnú zmluvu, prípadne zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve.
Následne vám poskytneme potrebnú súčinnosť
smerujúcu k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.

PODPIS KÚPNEJ ZMLUVY

4.

Po splnení podmienok vyplývajúcich z rezervačnej zmluvy
alebo zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve zabezpečíme
medzi vami a kupujúcim uzavretie kúpnej zmluvy.
Kúpnu zmluvu podpíšete s našou stálou súčinnosťou,
pričom zabezpečíme overenie vašich podpisov na
príslušnom notárskom úrade.
Na základe dojednaných ustanovení kúpnej zmluvy vám
kupujúci uhradí kúpnu cenu.

NA ŠE R ADY PRE VÁ S
NA ŠE R ADY PRE VÁ S
Na podpis rezervačnej zmluvy nás môžete splnomocniť.
Všetku zmluvnú agendu zabezpečuje náš advokát.

Kúpnu zmluvu si pred jej podpisom dôkladne prečítajte a v prípade
potreby navrhnite nevyhnutné zmeny.
Ku dňu podpisu zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru
je potrebné zabezpečiť vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva
o tom, že nemáte nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním
bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby
a opráv.
Poplatky za overenie podpisov na kúpnej zmluve pri exkluzívnej
spolupráci uhradíme za vás.
Všetku zmluvnú agendu zabezpečuje náš advokát.

5.

KATASTER

Po podpísaní kúpnej zmluvy a splnení zmluvných
podmienok podáme za vás návrh na vklad
vlastníckeho práva.
Proces zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nepretržite sledujeme.

ODOVZDANIE
NEHNUTEĽNOSTI

6.

Na odovzdanie a prevzatie nehnuteľnosti pripravíme
preberací protokol.
Poskytneme vám asistenciu pri odovzdaní
nehnuteľnosti alebo na základe splnomocnenia
odovzdáme nehnuteľnosť kupujúcemu za vás.

NA ŠE R ADY PRE VÁ S

NA ŠE R ADY PRE VÁ S

Poplatky za návrh na vklad vlastníckeho práva pri exkluzívnej spolupráci
uhradíme za vás.

Usmerníme vás pri postupe odhlásenia sa z trvalého pobytu,
ak ho máte evidovaný v prevádzanej nehnuteľnosti, ako aj od príslušných
dodávateľov energií.

Práve ste získali naše odporúčania, ako výhodne a bezpečne predať nehnuteľnosť. Teraz už vás
čaká len posledný krok: vyberte si svojho realitného brokera a požiadajte ho o sprostredkovanie predaja
nehnuteľnosti a o ďalšie služby.

VA ŠE P OZNÁMK Y

