
 

 

12 𝑅𝐴𝑍𝐿𝑂𝐺𝑂𝑉 𝑍𝐴𝐾𝐴𝐽 𝐼𝑍𝐵𝑅𝐴𝑇𝐼 𝑁𝐴𝑆 
 

1. Ker so naše storitve izjemno hitre. 

Ko nas pokličete se nemudoma odzovemo, na voljo smo za takojšnji osebni razgovor oz. si 

pridemo ogledati vašo nepremičnino še isti dan , kjer z vami izmenjamo in vam posredujemo 

izkušnje iz terena in vse ostale podrobnosti potrebne za uspešno sklenitev posla. 

 

 

2. Ker so naše cene konkurenčne. 
V obdobju našega delovanja smo oddali preko 150 nepremičnin ter postali pravi specialisti za 

oddajo. Našo prepoznavnost  pospešeno razširjamo še na področje prodaje , zato v ta namen za 

določeno akcijsko dobo za prodajalce posredujemo po ZELO UGODNI CENI, ki je pogosto za VEČ 

KOT 50 % NIŽJA od konkurence.  

 

3. Ker nudimo strokovno podporo in osebno svetovanje v primeru 

pravnih ali davčnih vprašanj/težav skozi ves proces 

nakupa/prodaje oz. najema/oddaje. 
Posle za vas opravlja licencirana nepremičninska posrednica, univ dipl. pravnica v sodelovanju z 

nosilcem  naše dodatne dejavnosti - preizkušenim davčnikom .Oba sta  vam na voljo 24/ 7 s 

hitrimi pravnimi in davčnimi rešitvami skozi celotni nepremičninski posel. 

 

4. Ker se v naši ponudbi nahajajo le nepremičnine, katerih pravno 

stanje je preverjeno. 
V naši ponudbi razpolagamo le z nepremičninami, kjer je pravno stanje celovito pravno 

pregledano in pripravljeno za takojšnjo izpeljavo posla. 

 

5. Ker se nenehno razvijamo in sedaj nudimo kot novost tudi hitre 

davčne rešitve. 
Ker želimo strankam zagotoviti še večjo pravno varnost pri sodelovanju smo v l.2019 razširili 

dejavnost nepremičninskega in pravnega svetovanja tudi na področje davčnega in poslovnega 

svetovanja in smo nenehno proaktivni, vse z namenom zasledovanja poslovne odličnosti. 

 

6. Ker nam stranke zaupajo. 
Z večino strank smo razvili dolgoročno sodelovanje in delujemo na osebna priporočila, saj 

negujemo spoznanja, da z vami skupaj  na vsakem koraku poteka posla, vse do njegovega zaključka  

in še kasneje zadovoljimo vaše želje in interese; oglejte si mnenja mnogih  strank, ki nam  zaupajo 

in smo z njimi razvili dolgoročni odnos, ki nas osebno priporočajo že od same ustanovitve naše 

nepremičninske družbe. Več o tem si lahko ogledate v rubriki Mnenja strank na naših spletnih 

straneh. 
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7. Ker vam omogočamo, da na naših spletnih straneh brezplačno 

oglašujete vašo ponudbo ali povpraševanje. 

V rubriki Nepremičnine na naših spletnih straneh vam omogočamo  BREZPLAČNO OBJAVO vaše 

ponudbe ali povpraševanja po nepremičninah in smo obenem posredovalnica oglasov za čim 

hitrejšo navezavo stikov med kupci/najemniki in prodajalci/najemodajalci. 

 

8. Ker nagradimo vsakogar, ki nas priporoča naprej. 
Izjemno nas veseli, kadar pridobimo novo stranko na osnovi vašega priporočila. V primeru 

uspešno izpeljanega posla, vaše priporočilo denarno nagradimo. 

 

9. Ker smo samo za vas odprli fiduciarni račun. 
Fiduciarni račun omogoča varni polog are vse do uspešnega zaključka posla. Z nami ste vedno 

varni , brez dodatnih stroškov. 

 

10.  Ker sodelujemo z geodeti, bankami, zavarovalnicami, ki nudijo       

takojšnjo asistenco ter ugodnejše pakete za naše stranke, s 

katerimi vas povežemo ali se z njimi povežemo sami ter vam vse 

splošno pomagamo.  
Obenem skupaj v sodelovanju z Gazela davki in ostalimi strokovnjaki s področja               

nepremičninskega posredovanja zagotavljamo vrhunsko storitev. 
 

11.  Ker sodelujemo tudi z drugimi nepremičninskimi agencijami, da 

pospešimo prodajo. 
Ker imamo dobre poslovne odnose tudi z ostalimi agencijami, ki nam priskočijo na pomoč s 

ponudbo, v kolikor v naši bazi ne najdete tistega kar iščete. 

 

12.  Ker za vas sestavimo pogodbo po meri. 
V našo provizijo je že všteta sestava prodajne pogodbe po meri, brez dodatnih stroškov, upoštevane 

pa so v največji možni meri  vaše želje in želje nasprotne stranke. 
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