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Od ponad 8 lat związana jestem z branżą nieruchomości.
Moje doświadczenie zawodowe, to składowa wielu lat
doskonalenia, pasji, dyscypliny i konsekwencji w realizacji
celów. Z powodzeniem wykorzystuję wieloletnie
doświadczenie w obsłudze klienta, kierując się najwyższymi
standardami.

Na co dzień stawiam na profesjonalizm, rzetelność, wiedzę 
i zaangażowanie. Nie przyjmuję kompromisów. 
Z nieskrywaną radością prezentuję mieszkania na miarę
Twoich marzeń i możliwości.

Współpracując ze mną zyskasz bezpieczeństwo 
i wsparcie.



FILARY DZIAŁALNOŚCI



JAKOŚĆ1
Przeprowadzę Cię przez proces zakupu nieruchomości.
Przygotuję wszystkie niezbędne informacje dotyczące
zakupu nieruchomości w oparciu o stan prawny, a także
zadbam o to, aby działania dotyczące formalności
kredytowych  przebiegały sprawnie.

OBSŁUGA2
Zaprezentuję nieruchomości z zachowaniem
odpowiedniego stanu prawnego, który nie będzie rzutował
na udzielenie finansowania.

Podstawą naszej współpracy będzie zaufanie 
i szczerość. 3 RELACJE



WSPÓLNIE MOŻEMY ZREALIZOWAĆ 
ZAKUP NIERUCHOMOŚCI



sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości,
przedstawienie propozycji nieruchomości pod ustalone
wcześniej wytyczne,
prezentacje nieruchomości z dostosowaniem się do
terminu Kupującego,
ustalenie terminu zawarcia umowy
przedwstępnej/umowy końcowej dla obu Stron we
wskazanej Kancelarii Notarialnej,
formalności kredytowe dla Kupującego,
przekazanie nieruchomości według protokołu 

W ramach wykonanej usługi zapewniam:

zdawczo-odbiorczego wraz z przekazaniem wniosków
do przepisania mediów na Kupującego.



zaświadczenie o rewitalizacji,
zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasów,
wypis i wyrys z rejestru gruntów,
zaświadczenie o przeznaczeniu zgodnie z miejscowym   
 planem zagospodarowania,
zaświadczenie o uregulowaniu podatku,
zaświadczenie o niezameldowaniu,
zaświadczenie o niezaleganiu opłat względem
wspólnoty mieszkaniowej,
zaświadczenie z banku o ewentualnym saldzie
zadłużenia (jeśli kredyt na nieruchomość).

Skompletowanie dokumentów niezbędnych 
do zawarcia umowy przedwstępnej/umowy końcowej:



JAK DZIAŁAM?



 
KROK 1: Spotkanie

 
Podczas pierwszego spotkania chcę poznać Twoje
preferencje mieszkaniowe. Dzięki temu będę mogła
znaleźć dla Ciebie odpowiednie oferty.
 

KROK 2: Oferty

 
W oparciu o informacje, których udzielisz w czasie
spotkania, przygotuję listę mieszkań spełniających
kryteria i oczekiwania.

KROK 3: Wizja lokalna

 
Zakup mieszkania jest ogromnym przeżyciem,
dlatego na wizje lokalne wybiorę się razem z Tobą.
W czasie naszego spotkania dokładnie opowiem
Ci o wybranej inwestycji.

 
KROK 4: Finalizacja

 
Po podjęciu decyzji o zakupie nieruchomości 
- wspólnie przejdziemy przez formalności. Pomogę
Ci przygotować niezbędne dokumenty.



CENNIK



USŁUGA ZAKUPU
 
a) do 30 km 3,70 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto, 
b) do 60 km 4,30 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto,
c) do 90 km 4,90 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto,
d) do 120 km 5,50 % od kwoty sprzedaży

nieruchomości brutto,
e) od 121 km – indywidualna wycena. 
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