TYPY A CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB PRE FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY
ZÁUJEMCOVIA O PREVOD NEHNUTEĽNOSTI
Typy služieb záujemcom o prevod nehnuteľnosti
Prevod nehnuteľnosti
KLASIK

Prevod nehnuteľnosti
PROFIT

Prevod nehnuteľnosti
EXPRES

299 € *
do 8 dní od doručenia
kompletných dokumentov
áno

329 € *
do 3 dní od doručenia
kompletných dokumentov
áno

499 € *
do 24 od doručenia kompletných
dokumentov
áno

vyhotovenie kúpnej, darovacej alebo zámennej zmluvy

áno

áno

áno

vypracovanie elektronického návrhu na vklad do katastra

áno

áno

áno

dodanie preberacieho protokolu
príprava zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (kvôli čerpaniu
hypotekárneho úveru)
osobná asistencia pracovníka realitnej agentúry pri podpise
zmlúv u notára
osobná asistencia pracovníka realitnej agentúry pri podaní
návrhu na vklad do katastra (resp. doručenie potvrdeného
návrhu na vklad obom účastníkom)
vyzdvihnutie zaplombovaného listu vlastníctva pracovníkom
realitnej agentúry a jeho doručenie kupujúcemu
osobná asistencia pracovníka realitnej agentúry pri odovzdaní
a prevzatí nehnuteľnosti (spoločné spísanie preberacieho
protokolu)
* + odmena za vypracovanie zmluvy o zriadení vecného
bremena

áno

áno

áno

nie

áno

áno

nie

nie

áno

elektronické podanie

elektronické podanie

elektronické podanie

nie

nie

áno

nie

nie

áno

99 €

99 €

99 €

Rozsah a popis služieb
jednorazový poplatok za službu
príprava dokumentov
rokovania s právnikom alebo oprávnenou osobou

Odborná konzultácia / poradenstvo
Odborná konzultácia rôznym kategóriám klientov
Sme dlhoročnou profesionálnou firmou na realitnom trhu.
Našu garanciu kvality a odbornosti potvrdzuje viac ako 1500 úspešne realizovaných
obchodných aktivít.
Spolupracujeme s osvedčenými advokátskymi kanceláriami.
Ak sa chcete zbaviť problému a potrebujete radu v akejkoľvek realitnej oblasti,
objednajte si našu službu Odborná konzultácia.

70 € / 60 min.

35 € / 30 min.

Vypracovanie nájomnej / podnájomnej zmluvy
konzultáciu s právnikom, resp. oprávnenou osobou

199 € / jednorázovo

vypracovanie návrhu nájomnej zmluvy
dodanie preberacieho protokolu
osobnú asistenciu nášho pracovníka pri podpise odsúhlasenej (schválenej) verzie zmluvy s príslušnou zmluvnou
dokumentáciou

Príloha platných Všeobecných obchodných podmienok upravujúcich poskytovanie služieb spoločnosťou RoWe Services
platné a účinné od 1.6.2020

