Mając na uwadze obopólne korzyści chcielibyśmy zaproponować Państwu współpracę polegającą na kompleksowej obsłudze
nieruchomości przeznaczonych do wynajmu. Jeżeli posiadają Państwo wynajęte mieszkanie, dom bądź lokal użytkowy lub
zamierzają w przyszłości oddać je w najem, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI POD WYNAJEM
W ramach umowy administrowania przejmiemy obowiązki związane
z wynajmem mieszkania, domu lub lokalu użytkowego. W trosce o
Państwa wygodę oferujemy pełen wachlarz usług administracyjno
technicznych we wszystkich fazach procesu wynajmu nieruchomości
tj. przed, w trakcie i po ustaniu umowy.

Zakres usług i obowiązków oraz cenę dostosowujemy
do indywidualnych potrzeb właściciela.
Zapraszamy do współpracy! Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Oferta dodatkowa:
Wykonywanie cyklicznych oraz kompleksowych remontów lokali.
Kontakt:

Wyposażanie i meblowanie lokali.
Organizacja technicznych przeglądów okresowych instalacji i lokali.

tel. Katarzyna 516 000 596, Paweł 516 000 606, Mateusz 503 172 508,

Audyty energetyczne, operaty szacunkowe (wycena).
zarzadzanie@emmerson-zarzadzanie.pl

www.emmerson-zarzadzanie.pl

Przykładowy zakres obowiązków administratora:
- przygotowanie nieruchomości do prezentacji i wynajmu,
organizacja serwisu sprzątającego.
- negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą właściciela
umów najmu.
- protokolarne przekazanie/odebranie lokalu.
- pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych.
- dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich opłat
(czynsz administracyjny, energia elektryczna, gaz, centralne
ogrzewanie, podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie,itp...)
- organizacja serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie
wszelkie usterki i utrzymującego mieszkanie w nienagannym
stanie technicznym.
- reprezentowanie Właściciela w kontaktach z Najemcą.
- reprezentowanie Właściciela przed instytucjami i urzędami w
sprawach dotyczących administrowanego lokalu.
- pomoc przy ubezpieczeniu nieruchomości, przeprowadzenie
procesu likwidacji szkód.
- pomoc w rozliczeniu zryczałtowanego podatku z tytułu najmu
nieruchomości.
- przekazywanie Właścicielowi kwartalnych raportów z wykonania
umowy zarządzania.
Emmerson - Zarządzanie to firma z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami
przeznaczonymi do wynajmu. Jesteśmy ukierunkowani na profesjonalną obsługę każdego klienta. Dokładnie analizujemy
potrzeby naszych klientów i proponujemy rozwiązania i usługi dostosowane do ich oczekiwań. Współpraca z naszą firmą
daje naszym klientom oszczędność czasu i wysiłku a jednocześnie pewność profesjonalnego i rzetelnego zajmowania się
wszelkimi sprawami związanymi z wynajmem ich nieruchomości.
www.emmerson-zarzadzanie.pl

