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Biuro pach nieruchomości bielsko biała mieszkania domy działki
http://www.pachnieruchomosci.pl

Firma PACH Nieruchomości działa od 2006r roku i jest wpisana do rejestru ewidencji działalności
gospodarczej przez Prezydenta Miasta Bielsko-Biała pod numerem 59386. Nasza Firma jest jedna z
dynamicznie rozwijających się Firm w branży obrotu nieruchomościami na terenie Bielska-Białej i okolic.
Działamy w oparciu o posiadaną licencję zawodową Pośrednika w obrocie nieruchomościami nadaną przez
Ministra Budownictwa o numerze 7312 i jesteśmy członkiem Bielsko-Katowicko-Częstochowskiego
Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Firma PACH Nieruchomości jest ubezpieczona
od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem czynności
pośrednictwa w towarzystwie Ubezpieczeniowym Hestia. Pośredniczymy w kupnie, sprzedaży i wynajmie
nieruchomości oraz doradztwem na rynku nieruchomości. Zapewniamy szybką, fachową i profesjonalną
obsługę klienta. Ponadto prowadzimy Doradztwo Finansowo- Inwestycyjne. Dzięki współpracy z ponad 8
Bankami pomagamy Klientom w formalnościach kredytowych między innymi na zakup nieruchomości, jak
również na jej remont lub budowę.Jedna wizyta klienta w naszej placówce pozwala na otrzymanie pełnej
oferty kredytowej i decyzji o przyznaniu kredytu bez konieczności odwiedzania pozostałych siedzib Banków.
Aby podnieść jakość i zakres naszych usług współpracujemy również z najlepszymi w Bielsku-Białej
Notariuszami, Geodetami i Rzeczoznawcami. Oferujemy również Naszym Klientom kompleksową obsługę od
wyszukiwania kontrahenta przez przygotowanie i skompletowanie dokumentacji prawnej, geodezyjnej
niezbędnej do przeprowadzenia transakcji. niemal każdy potencjalny klient zainteresowany ofertą, dotrze do
niej dzięki nam w ciągu kilku dni. Wszystko po to, aby jak najskuteczniej pomóc naszym klientom w
sprzedaży, kupnie, wynajmie nieruchomości. Stosowane przez nas kreatywne i szybkie zarządzanie ofertą to
szybkie korekty w Państwa ofercie oraz wyeliminowanie rozbieżności w warunkach sprzedaży.
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