Prečo sme
V I C T O RY
reality

pre Vás
najlepší
Rýchly a bezpečný predaj
a prenájom nehnuteľnosti?
Nechajte všetko na
profesionálov z realitnej
kancelárie Victory Reality.
Dôverujú nám stovky
predávajúcich.

DOMOV JE TAM,KDE NECHÁVATE SRDCE.

Kto sme
Našim klientom poskytujeme kompletné profesionálne služby v oblasti vypracovania kúpno-predajných, nájomných, znaleckých posudkov a pomoc pri
vybavovaní hypotekárnych úverov. Samozrejmosťou
našej firmy je zabezpečiť našim klientom kompletný právny servis. V záujme dosiahnutia obojstrannej
spokojnosti kladieme dôraz na diskrétny, seriózny
prístup k našim klientom, na odbornú znalosť všetkých našich spolupracovníkov.

5

pobočiek

10

poradcov

Našou najlepšou reklamou sú
naši spokojní klienti. Pokiaľ
chcete patriť medzi nich,
bude nám cťou ponúknuť
vám naše služby.

500+
obchodov

Služby, ktoré ponúkame

Organizovanie obhliadok
podľa potrieb klienta

Určenie trhovej ceny nehnuteľnosti
na základe lokality a stavu

Fotodokumentácia
nehnuteľnosti naším fotografom

Zabezpečenie všetkých
dokumentov potrebných
pri predaji nehnuteľnosti

Komplexné poradenstvo pri kúpe
alebo predaji nehnuteľnosti

Poskytnutie informácií
o stave predaja

Etický kódex

Ochrana osobných údajov

Údaje, ktoré nám poskytnete,
budú spracovávané podľa zákona
č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov GDPR. Akákoľvek
komunikácia s webovou stránkou
victoryreality.sk vrátane e-mailu je
zabezpečená šifrovacím kľúčom,
ktorým sú chránené dáta proti
zneužitiu.

Profesionalita

Konkurencia

Konáme v súlade so všeobecnými
morálnymi hodnotami a princípmi
obchodnej etikety. Záujmy klienta
radíme na prvé miesto. Konáme
tak, aby sme zachovali naše dobré
meno. Neprijímame také obchody,
ktoré by boli v rozpore s právnym
poriadkom Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť aktívne pôsobí
v mnohých regiónoch Slovenska a svoju činnosť na trhu riadi
v súlade s pravidlami, ktoré sú
v súlade s príslušnými zákonmi
o realitných službách. Informácie
o konkurencii získavame výhradne
čestným spôsobom.

Lukáš Bešina
Obchodný riaditeľ,
profesionál v oblasti
oceňovania

Maroš Konopka
Finančný špecialista

Tipy našich maklérov

Róbert Frnda
Zakladateľ a majiteľ
spoločnosti
Práca realitnej spoločnosti a jej
poradcov je viac, než len o predaji či prenájme nehnuteľností. Je
to o dlhodobom budovaní vzťahov medzi klientom a poradcom.
Naším cieľom nie je len predaj
nehnuteľností, ale aj plnohodnotný servis a poradenstvo pri
realizácii snov o bývaní.

Nechajte si oceniť svoju nehnuteľnosť odborníkom vo svojom odbore, aby ste ju predali
za čo najlepších podmienok.
Správne ocenenie nehnuteľnosti je pri predaji nehnuteľností
veľmi dôležitý a náročný krok.

Finančné
sprostredkovanie
v segmente realitného trhu
je bezplatná služba, ktorú
poskytujeme klientovi pri kúpe
nového bývania pod jednou
strechou. Ide o dokonalú symbiózu profesionálov, z ktorých
najväčší úžitok čerpá klient.

Nehnuteľnosť človek predáva či kupuje zvyčajne len raz za život.
Nenaleťte podvodníkom a špekulantom. Zverte sa do rúk profesionálov.

SPOKOJNÍ zákazníci
Vladislav Kanta

Realitnú kanceláriu zastupovala
Slivková. Som veľmi spokojný s jej
prístupom. Komunikovala veľmi
ústretovo, rýchlo reagovala na
moje požiadavky a dôsledne zabezpečila nájomnú agendu.

Veronika Zajová

S pánom Lukášom Bešinom sme
boli veľmi spokojní, vždy pre nás
hľadal optimálne riešenie, informoval nás neustále o aktuálnom
stave a s výsledkom jeho práce sme aj stotožnení. Určite ho
s pokojným svedomím budeme
odporúčať aj ďalej.

Mgr. Ivana Kmeťová

Spolupráca s Róbertom Frndom je
na veľmi dobrej úrovni, vyznačuje sa flexibilitou, profesionalitou,
lojalitou a maximálnou snahou
o individuálny prístup. Pán Frnda
je náš exkluzívny maklér a s jeho
službami sme veľmi spokojní.

Július Sloboda

S prácou pani Pokornej sme nadmieru spokojní už po druhýkrát.
Je promptná, ústretová k obom
stranám a má aj dostatok vedomostí potrebných na úspešné
zvládnutie obchodu. Určite aj do
budúcna budeme s priateľkou využívať vaše služby.

Ing. Ján Horný

Prácu realitného makléra Róberta
Frndu hodnotím veľmi profesionálne, hlavne čo sa týka prezentovania nehnuteľností na obhliadkach a poskytovania komplexných
informácií k predaju.

Dalibor Marek

Oceňujem profesionálny a zároveň ľudský prístup pani Pokornej,
bola vždy v telefonickom aj osobnom kontakte slušná, ústretová,
jej komunikácia bola priama, bezproblémová, touto cestou by sme
sa jej chceli poďakovať za rýchle
sprostredkovanie bez komplikácií.

V I C T O RY
reality

Dolná 19, Banská Bystrica

+421 915 700 760

info@victoryreality.sk

www.VictoryReality.sk

