INFORMACJA DLA
KLIENTA POSZUKUJĄCEGO
MIESZKANIA

DZIEŃ DOBRY!
Nasze drogi zapewne krzyżują się dzisiaj, ponieważ zainteresowałeś się zakupem
mieszkania, które posiadamy w swoich zasobach.
Jeżeli rzeczywiście chcesz dobrze zainwestować środki na rynku mieszkaniowym,
wierzymy, że jesteśmy w stanie pomóc Ci, jak nikt inny. Dlaczego tak myślimy?
Przygotowaliśmy dla Ciebie ten krótki materiał, abyś mógł nas bliżej poznać.
Największą satysfakcję z pracy daje nam zadowolenie Klientów, którzy spełniają marzenia
o własnym mieszkaniu, a naszą misją jest profesjonalna pomoc tym osobom na każdym
etapie procesu zawierania tej transakcji.
Doświadczenie w obszarze nieruchomości najważniejszych członków naszego zespołu
sięga 2003 roku. Chcemy, by ceniono nas za wiedzę, kompetencje oraz uczciwe
podejście do Klienta.
W VEA czeka na Ciebie zespół przeszkolonych doradców, którzy - co jest naszym zdaniem
najważniejsze w tej branży, potrafią również słuchać potrzeb swoich Klientów.

WARTOŚCI, to nimi kierujemy się w pracy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wywiązywanie się z zobowiązań wobec klientów i współpracowników
- to nasz cel.
Poszukiwanie Twojej nieruchomości powierzymy profesjonalnemu
zespołowi, złożonemu z doświadczonych doradców. Ich zadanie
polega na kompleksowym przeprowadzeniu Ciebie przez kolejne
etapy transakcji - od analizy możliwości, poprzez przygotowanie do
transakcji, aż do odbioru dokumentów związanych z przekazaniem
mieszkania.
.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Każdego Klienta traktujemy w wyjątkowy sposób. Wierzymy,
że silnie spersonalizowane podejście pozwala nam zrozumieć
rzeczywiste potrzeby.

JAKOŚĆ I ROZWÓJ
Każdy projekt był dla nas cennym doświadczeniem, źródłem wiedzy
i nauki do kolejnych działań. Ufamy, że to ciągły rozwój pozwala nam
dostarczać coraz lepsze rozwiązania dla naszych Klientów.

Wierzymy, że to jasno określone wartości są fundamentem
najlepszych projektów - kluczowym elementem końcowego
sukcesu.

KORZYŚCI
BRAK OGRANICZEŃ OFERTOWYCH

Pozyskujemy informacje o projektach inwestycyjnych ze wszystkich dostępnych na
rynku źródeł. Rozpoczynając proces selekcji, mamy możliwość wyboru spośród
kilkudziesięciu tysięcy aktualnych ogłoszeń w Warszawie.

STARANNY PROCES SELEKCJI

W ramach współpracy z każdym z naszych Klientów wybieramy średnio ponad sto ofert,
które następnie są przez nas dokładnie sprawdzane. Przekłada się to bezpośrednio na
Twoją przewagę podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ zawsze
trafiają do Ciebie najatrakcyjniejsze oferty, starannie wyselekcjonowane w oparciu
o wcześniej ustalone cele i kryteria.

USŁUGI FINANSOWE

VEA to także osobny zespół doświadczonych doradców finansowych, wywodzących się
z najlepszych instytucji o profilu private banking. Z przyjemnością pomagamy
w kwestiach dotyczących wszystkich możliwych aspektów Twojego portfela
inwestycyjnego.

WSPARCIE PRAWNE
Oferujemy pełne wsparcie prawno-podatkowe, sprawnie poruszając się w aspektach
prawa cywilnego, kodeksu spółek handlowych, testamentów lub innych kwestii
dotyczących spadkobrania. W imieniu Klienta wnioskujemy o interpretacje prawne
i podatkowe.

BIEŻĄCA ANALIZA RYNKU

To dla Ciebie pracuje nasz wewnętrzny, kilkuosobowy zespół analityków. Dzięki temu
będziesz na bieżąco nie tylko odnośnie stanu koniunktury na rynku polskim, ale
będziemy mogli dokonać dla Ciebie dokładnego porównania naszego rynku z
wybranym krajem zachodniej Europy.

USŁUGI NIESTANDARDOWE

Regularnie monitorujemy rynek wyspecjalizowanych usług prywatnych pod kątem
indywidualnej, dopasowanej do Twoich potrzeb, oferty. Możesz powierzyć nam np.
analizę usług niepublicznej opieki medycznej lub otrzymać wsparcie podczas zakupu
lub sprzedaży nieruchomości za granicą.

KIM JESTEŚMY?
Mamy w sobie entuzjazm i ogromny zapał do tego, co robimy. Tworzymy zgrany zespół
profesjonalistów, a dzięki naszej pasji do nieruchomości i doświadczeniu pomagamy
tworzyć nową jakość na tym rynku.
Spółka powstała w 2016 roku, ale członkowie naszego zespołu już od ponad piętnastu lat
zbierają doświadczenia na warszawskim rynku nieruchomości. Od zawsze stawiamy na
najwyższą jakość, korzystając ze sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań wyszukiwania
ofert oraz dokładnie monitorując aktualne trendy rynkowe.

CO DLA CIEBIE ZROBIMY?
Wybierzemy dla Ciebie spośród najszerszej bazy aktualnych ofert - mamy dostęp do
np. 3200 aktywnych ogłoszeń sprzedaży w samym Śródmieściu Warszawy.
Przedstawimy Ci średnie ceny oraz inne zaawansowane statystyki okolicy, w której
poszukujesz mieszkania.
Podpowiemy Ci, czy to jest dobry moment na zakup nieruchomości. Posiadamy
kilkuosobowy dział analiz, który jest zawsze na bieżąco z rynkiem nieruchomości.
Wskażemy oraz przeanalizujemy ryzyka prawne pojawiające się przy zakupie
nieruchomości.
Pomożemy przy negocjacjach, abyś uzyskał jak najlepszą cenę zakupu.
Zbierzemy dla Ciebie i przeanalizujemy całą dokumentację pod kątem
formalno-prawnym na każdym etapie zakupu nieruchomości.
Skonsultujemy odpowiednie zapisy umów, które będziesz musiał podpisać
(rezerwacyjnej, przedwstępnej oraz przenoszącej własność).
Dokonamy analizy możliwości zewnętrznego finansowania zakupu nieruchomości
i pomożemy Ci wybrać odpowiednią drogę pod kątem optymalizacji kosztów.
Zorganizujemy i zaaranżujemy podpisanie umowy zakupu w dowolnej wybranej przez
Ciebie kancelarii notarialnej.
Pomożemy w przyspieszeniu przepisania mediów.
Dajemy gwarancję poprzez objęcie transakcji ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej.
Obiecujemy być do dyspozycji na każdym etapie transakcji, rozpoczynając od oględzin
nieruchomości, podczas negocjacji ceny, kończąc na finalizacji transakcji u notariusza,
jak również podczas przekazania Twojego nowego lokalu.
Pokażemy Ci pracę Pośrednika według nowych standardów.
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Ul. Przechodnia, 2 pok. 27,50 m2, 482 000 zł, https://adresowo.pl//o/p2m8a4
Ul. Smolna, 2 pok. 48 m2, 880 000 zł, https://www.olx.pl/d/oferta/mieszkanie-srodmiescie-smol
na-48m2-2-pok-duza-kuchnia-2-balkony-CID3-IDN7WAH.html
Ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, 1 pok. 32 m2, 540 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferta/kawalerka-w-kamienicy-w-ser
cu-powisla-ID4dImY
Ul. Nowolipki, 2 pok. 48 m2, 799 000 zł, https://www.olx.pl/d/oferta/bezposrednio-srodmiescie-mu
ranow-2-pokoje-z-balkonem-CID3-IDN4CZz.html
Ul. Poznańska, 2 pok. 39 m2, 690 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferta/warszawa-srodmiescie-ul-poznanska-14-mieszkanie-ID4dSsK
Ul. Wałowa, 2 pok. 38 m2, 599 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferta/sprzedam-2-pokoje-38m-atrakcyjna-okolica-walowa-ID4eKS6
Ul. Górnośląska, 1 pok. 30,16 m2, 399 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferta/kawalerka-w-srodmiesciu-30m2-zielone-powisle-ID4eLcf
Ul. Stawki, 1 pok. 36 m2, 680 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferta/mieszkanie-36-m2-srodmiescie-bezposrednio-ID4ajpQ
Ul. Bonifraterska, 3 pok. 61 m2, 900 000 zł, https://www.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-mieszka
nie-trzypokojowe-warszawa-srodmiescie-bonifraterska-61m2/153397949
Ul. Kruczkowskiego, 2 pok. 36 m2, 530 000 zł, https://www.gumtree.pl/a-mieszkania-i-domy-sprzedam-i-kupie/s
rodmiescie/2-pok-oddzielna-kuchnia-powisle/10010346733841012506060109
Ul. Chałubińskiego, 2 pok. 46 m2, 749 000 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferty/sprzedaz/mieszkanie/warszawa?
locations%5B0%5D%5BstreetId%5D=72113&locations%5B0%5D%5BcityId%5D=26&locations=%5Bstreets-72113%5D#from404
Ul. Suligowskiego, 3 pok. 60 m2, 855 000 zł, https://domy.pl/mieszkania-sprzedaz-warszawa+srodmiescie-pl/dol1736632765
Al. Jerozolimskie, 3 pok. 47 m2, 649 999 zł, https://www.otodom.pl/pl/oferty/sprzedaz/mieszkanie/warszawa?l
ocations%5B0%5D%5BstreetId%5D=242443&locations%5B0%5D%5BcityId%5D=26&locations=%5Bstreets-242443%5D#from404

Nasi Klienci wracają do nas i obiecujemy
mocno pracować, aby było tak dalej!
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Warszawa 00-496
tel.: 22 623 85 95
www.vea.pl

