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kompletného

Skrátenie
najvyššej ceny

zo strany vašej kancelárie
Dosiahnutie

doby predaja

Zmätok na trhu
Makléri z rôznych kancelárií inzerujú

Záruka servisu
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Referencie klientov

Facebook RE/MAX Slovakia

YouTube RE/MAX Slovakia

„Dobrý deň, radi by sme vyjadrili poďakovanie Vášmu realitnému maklérovi 
za rýchly a bezproblémový priebeh celého procesu kúpy nášho bytu. 
S jeho prístupom sme boli nadmieru spokojní – vždy bol ochotný, otvorený, 
splnil všetky naše požiadavky a pomohol nám s vybavením všetkých 
administratívnych úkonov spojených s prevodom, mnoho krát 
nad rámec svojich profesijných povinností.“ 

„Chcem sa Vám osobitne poďakovať, myslím si, že doteraz som mal dosť zlý 
pocit pri práci s realitkou a asi ste prvý, s ktorým som naozaj spokojný. 
Odviedli ste perfektnú prácu, na ktorú z  Vašej profesie nie som zvyknutý
a ak by sme mali niečo vo Vašom okolí, iste sa Vám opäť ozvem.“

„V živote človeka niekedy nastanú chvíle, kedy bez ochoty iných ľudí, 
bez dobrého srdca a ľudskosti a bez chcenia pomôcť si človek sám poradiť 
nevie. Obdobná situácia v zmysle náhlej straty stability v otázke bývania 
sa prihodila i mne. Za krátky časový úsek, ktorý ma limitoval ma spoločnosť 
RE/MAX previedla sieťou voľných realít, poskytla náležité informácie
a tak som si aj pre časový tlak vedel nájsť vhodné bývanie, s ktorým 
som veľmi spokojný.“ 

„Rád by som sa Vám touto cestou úprimne poďakoval za skutočne kvalitný, 
profesionálny a spoľahlivý servis poskytnutý pri sprostredkovaní predaja 
môjho 4-izbového bytu. Kým väčšina slovenských realitných maklérov nešla 
ďalej ako za skopírovanie môjho inzerátu a špecifikáciu slušnej provízie, 
Vy ste boli ochotný a hlavne schopný (tak ako by som to za moje peniaze
i očakával) poskytnúť poradenstvo pri predajnej stratégii a doplnkové služby 
na patričnej úrovni.“


