
ODBIÓR TECHNICZNY CENNIK                                                                                  ODBIOR-MIESZKANIA.COM

PODSTAWOWY ODBIÓR LOKALU (zawsze z kamerą termowizyjną FLIR, laserem krzyżowym, itp.) 
Idealny gdy deweloper nie chce przeznaczyć na odbiór więcej niż 60 minut 1,0 godziny 450 zł

KOMPLEKSOWY 
ODBIÓR 
MIESZKANIA

DO 29 mkw - powierzchnia użytkowa (bez ścianek działowych) 1,0 godziny 500 zł

30 - 39 mkw 1,5 godziny 550 zł

40 - 49 mkw                               szacunkowy czas na sprawdzenie i omówienie usterek 1,5 godziny 600 zł

50 - 59 mkw 2,0 godziny 650 zł

60 - 69 mkw 2,0 godziny 700 zł

KOMPLEKSOWY 
ODBIÓR  
DOMU 
SEGMENTU 
APARTAMENTU

DO 79 mkw - pow. użytkowa z garażem i poddaszem ale użytkowym 2,5 godziny 750 zł

80 - 89 mkw 2,5 godziny 800 zł

90 - 99 mkw                                               do czasu doliczana jest przerwa na posiłek 3,0 godziny 850 zł

100 - 109 mkw 3,0 godziny 900 zł

110 - 119 mkw 3,5 godziny 950 zł

120 - 129 mkw 3,5 godziny 1000 zł

130 - 139 mkw 4,0 godziny 1050 zł

140 - 149 mkw 4,0 godziny 1100 zł

150 - 159 mkw 4,5 godziny 1150 zł

160 - 169 mkw 4,5 godziny 1200 zł

170 - 179 mkw 5,0 godziny 1250 zł

Lokale o powierzchni większej niż wymienione, do indywidualnej wyceny. Lokale usługowe wyceniane są jak wyżej, wg. pow.

PAKIET VIP  
Cały dzień poświęcam tylko Tobie, sprawdzając nieruchomość w najdrobniejszym szczególe. 
Cena zawiera: odbiór z kamerą termowizyjną i całym asortymentem, pomiar powierzchni, 
raport z odbioru, przerwa na wspólny lunch by omówić wykryte usterki. Dojazd w cenie, w 
dowolne wskazane miejsce, mieszczące się w ramach czasowych 6-20 na dojazd i odbiór.

Cały dzień 
8 do 17 2700 zł

Raport spisany na odbiorze z oznaczeniem usterek na rzucie W CENIE

Raport z odbioru/inspekcji mieszkania 2 dni 100 zł

Raport z odbioru/inspekcji domu 2 dni 200 zł

Pomiar powierzchni - inwentaryzacja 2 dni 3 zł za 1 mkw

Odbiór po usterkowy 1/2 czasu 1/2 ceny

Dojazd do 20km od Lesznowoli, w cenie odbioru. Do 50km w cenie 50zł wymaga potwierdzenia. Powyżej 50km do uzgodnienia.

Miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, balkony, tarasy, ogródki i strychy/poddasza nieużytkowe w cenie odbioru.

Podane ceny są cenami brutto bez vat. W celu otrzymaniu faktury prześlij dane przed odbiorem. Posiadam terminal płatniczy.

REGULAMIN 
1. Anna Hałabiś Studio 26m2 ul.Nutki 3/5/31 Warszawa 02-785 NIP: 9512261398; REGON: 369744424 
2.Rezerwując odbiór spoza obszaru do 20km od Lesznowoli, upewnij się dzwoniąc, czy mogę dojechać w to miejsce. 
3.Zastrzegam sobie prawo do osobistego potwierdzenia/zmiany terminu odbioru, na który dokonano rezerwacji online, ponieważ system rezerwacji online 
nie uwzględnia wzajemnych położeń geograficznych dokonywanych rezerwacji 
4.Rezerwując odbiór, przysługuje Państwu określony czas, zgodnie z formularzem rezerwacji; w przypadku zbyt dużej liczby usterek, tj. brak czasu na ich 
poprawne zweryfikowanie i omówienie, zostanie wskazany dodatkowy termin, płatny zgodnie z cennikiem. 
5.Odwołanie rezerwacji terminu odbioru technicznego: 25 godzin i więcej przed odbiorem - bezpłatna ; 24 godzin i mniej przed odbiorem - płatne 25% ;  
12 godzin i mniej przed odbiorem - płatne 50% ; 1 godzina i mniej przed odbiorem - płatne 100%  
6.Polityka prywatności dostępna na stronie https://www.odbior-mieszkania.com/prywatnosc

https://www.odbior-mieszkania.com/prywatnosc

