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O NAS
Nadmorskie Centrum Nieruchomości KOMPLEKS działa na rynku nieruchomości Mierzei Wiślanej
oraz Żuław Wiślanych od 2010 roku. Kompleksowo, rzetelnie i skutecznie świadczymy usługi z zakresu:

pośrednictwo
w obrocie
nieruchomościami

– jesteśmy licencjonowanym biurem nieruchomości (numer licencji
17519) zrzeszonym w Stowarzyszeniu Pomorskich
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.
(SPPON)

doradztwo
inwestycyjne
na rynku
nieruchomości

– pomagamy w podjęciu
bezpiecznej i korzystnej
decyzji związanej z obrotem nieruchomościami.
Określamy rentowność
inwestycji.

zarządzanie
wynajmem
krótkoterminowym

wynajem
apartamentów
nadmorskich

– jesteśmy doświadczonym i lokalnie działającym
operatorem wynajmu. Rozumiemy specyfikę rynku najmu miejscowości
nadmorskich i wiemy jak
wykorzystać ich potencjał.

– w naszej ofercie znajduje się ponad 150 nadmorskich apartamentów
do wynajmu krótkoterminowego.

Wszechstronna działalność i wieloletnia praktyka sprawiły, że współpracujemy z licznymi podmiotami branżowymi: doradcami kredytowymi, geodetami, rzeczoznawcami majątkowymi, achitektami
wnętrz, projektantami budowlanymi, radcami prawnymi, księgowymi, jak również grafikami.

KORZYŚCI Z POWIERZENIA NAM NIERUCHOMOŚCI
Powierzając nam swoją nieruchomość na
sprzedaż zyskują Państwo nie tylko profesjonalną obsługę, ale także szeroko pojęte
działania z zakresu marketingu, aranżacji
czy też doradztwa.
Świadczymy usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego
w transakcjach kupna, sprzedaży oraz
wynajmu nieruchomości nadmorskich.
Specjalizujemy się w konsultingu na rynku
nieruchomości regionu Mierzei Wiślanej
i Żuław Wiślanych. Świadczone przez nas
usługi mają charakter kompleksowy. Przygotowujemy analizy, doradzamy klientom
w co zainwestować, wyszukujemy nieruchomości spełniające odpowiednia kryteria
oraz szczegółowo opiniujemy wartość
nieruchomości. Posiadamy szeroką wiedzę
z zakresu marketingu nieruchomości,
korzystamy z usług profesjonalnych
fotografów i grafików.

KUPNO/SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Nasza oferta obejmuje:
 kompleksową obsługę przy transakcji
 jasne warunki współpracy
 umieszczenie oferty sprzedaży
na najważniejszych portalach branżowych
 indywidualne podejście do inwestycji pomoc
w określeniu ceny transakcyjnej nieruchomości
doradztwo w zakresie komercjalizacji
inwestycji, pomoc w zaadaptowaniu
nieruchomości do celów inwestycyjnych
 możliwość wykonania rzutu nieruchomości
(2D/3D)
 pomoc w uzyskaniu finansowania na zakup
nieruchomości

POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Jak działamy?
Etapy realizowanych działań:
I. Przeprowadzenie wizji lokalnej nieruchomości
przez pośrednika: zweryfikowanie stanu prawnego
nieruchomości, wykonanie sesji fotograficznej,
ustalenie ceny ofertowej i możliwej do uzyskania
ceny transakcyjnej, dobór techniki sprzedaży dla
konkretnej nieruchomości.
II. Zawarcie umowy pośrednictwa przy sprzedaży
nieruchomości: na wyłączność, na czas określony
(minimum 12 miesięcy) – w zależności od rodzaju
i stanu technicznego nieruchomości.
III. Zamieszczenie oferty nieruchomości na najważniejszych portalach ogłoszeniowych oraz
profesjonalna prezentacja.
IV. Uczestniczenie w negocjacjach.
V. Uczestniczenie w zawarciu umowy przedwstępnej w formie cywilno-prawnej, kompletowanie
niezbędnych dokumentów do zawarcia transakcji
w kancelarii notarialnej.

DLACZEGO „WYŁĄCZNOŚĆ”?
Prowadzenie współpracy na zasadzie powierzenia
jednemu pośrednikowi poszukiwania klienta oraz
przeprowadzenia transakcji, przynosi wymierne
korzyści obu stronom. Takie rozwiązanie jest dla
agencji nieruchomości gwarancją, że dobrze
wykonana przez nią praca, zwieńczona sukcesem
– transakcją – zostanie wynagrodzona. Dzięki
temu pracownicy w pełni angażują się w promocję
nieruchomości, przeznaczają na ten cel większe
środki, co zasadniczo wpływa na skuteczność prezentacji oraz szybkie doprowadzenie do transakcji
sprzedaży. Dla sprzedającego, „wyłączność” to
także pełne odciążenie od zajmowania się sprawami związanymi ze sprzedażą. Takie rozwiązanie
pozwala również uniknąć tzw. szumu informacyjnego. Kupującemu przekazywane są jasne i rzetelne
informacje wyłącznie przez jednego pośrednika,
co wpływa dodatkowo na oszczędność czasu
i skrócenie przebiegu transakcji.

ILE TO KOSZTUJE?
Prowizja pośrednika jest określana indywidualnie po wstępnej weryfikacji nieruchomości
i określona jest jako % brutto liczony od wartości
transakcyjnej lub zryczałtowana opłata wyrażona
w ustalonej kwocie. Wynagrodzenie jest wymagane dopiero po zawarciu przez Strony umowy
przedwstępnej lub przyrzeczonej, przy jednoczesnym potwierdzeniu wpłynięcia środków na
konto Sprzedającego.
Ofertę współpracy przygotowujemy dostosowaną
do Państwa potrzeb. Indywidualne podejście do
każdego klienta to nasza podstawowa wartość.
Zapraszamy do kontaktu.

 bezpieczeństwo transakcji
 portale społecznościowe
 kreatywna reklama
 kompleksowa obsługa

Obserwuj naszą stronę na:
Oferty kupna / sprzedaży: www.nieruchomosci.ncnk.pl
Oferty całorocznego wypoczynku: www.apartamentymierzeja.pl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
NADMORSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI KOMPLEKS TOMASZ STEFAŃSKI
82-110 Kąty Rybackie, ul. Zalewowa 14, NIP: 583 289 55 47
Biuro obsługi klienta: 82-103 Stegna, ul. Gdańska 25
TOMASZ STEFAŃSKI
Zarządzanie i obrót nieruchomościami
tel. 533 330 235
e-mail: tomasz.stefanski@ncnk.pl
AGATA ŻUCHOWSKA
Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta
Marketer
tel. 530 330 964
e-mail: agata.zuchowska@apartamentymierzeja.pl
ZUZANNA MILEWICZ
Specjalista ds. wynajmu / doradca klienta
tel. 533 330 435
e-mail: zuzanna.milewicz@apartamentymierzeja.pl

Biuro:
tel. 55 261 02 00
e-mail: info@ncnk.pl
Dział administracji:
tel. 533 330 967, 536 330 965
e-mail: administrator@ncnk.pl
Dział sprzedaży:
tel. 533 330 235, 530 330 964
e-mail: nieruchomosci@ncnk.pl
Dział rezerwacji:
tel. 530 330 970, 530 330 965
e-mail: rezerwacje@ncnk.pl
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