
  

 Služby spojené s prodejem RD Exclusicve - Litohlavy 

  

 1 – Technický asistent 

 Po nastěhování budete jistě potřebovat mnoho technických rad a pomocí. V RD je mnoho nových zařízení, stavebních celků, 

baterií, 

 elektrorozvodů, ovládání atd. I když máte  záruku na celý dům, jistě budete potřebovat pomoci s nastavením, opravou, seřízením a 

podobně. Nemusíte volat na všechny strany s shánět jednotlivé řemeslníky a odborníky. Zavoláte nám na jedno jediné číslo – 

technický asistent za vás vyřídí veškerou technickou podporu, sežene odborníky, řemeslníky a pod. Tyto asistenční služby jsou pro 

vás ZDARMA po dobu 3 měsíců po nastěhování. Uhradíte jen práci řemeslníka, pokud se nejedná o záruční opravy nebo nastavení. 

  

 2 – IT technik 

 V novém RD je několik zařízení, které vyžadují odborného IT technika: ovládání topení, WiFI připojení, venkovní kamera, 

zabezpečovací systém, případně si budete chtít sami nějaké nové zařízení nainsatlovat. IT není nic levného a hodinové sazby 

dosahují více než 1000 Kč.  Náš IT technik je pro vás k dispozici po dobu 3 měsíců po nastěhování ZDARMA a pomůže vám se 

vším, na co v oblasti IT nestačíte sami. 

  

3 – Právní poradenství 

 Veškeré právní podklady spojené s nákupem RD: příprava smluvních dokumentů, notářská úschova, předávací protokol – to vše 

pro vás připravíme v rámci prodejního servisu ZDARMA. 

 

4 – Úklid nemovitosti 

Zvykáte si na bydlení v novém RD?  Máte málo času a zdá se vám že nemůžete nic stihnout? Nevíte si rady kde začít s úklidem?  

Nevadí! Zajistíme vám 1 x týdně paní na úklid a na dobu 3 měsíců po nastěhování vám na ni  přispějeme  ve výši 100%. 

 

5 – Zahradní práce 

Stěhujete se v zimě a máte v hlavě něco úplně jiného, než nákup zahradní techniky ?? Chcete mít na jaře na víkend posekaný 

trávník a věnovat se jen grilování a posezení na terase ?? Na jaře od 21.3 do 21.6 sekáme za vás !! 1x za dva týdny posekáme vaši 

zahradu, odvezeme trávu a trávník také pohnojíme a provzdušníme.  

 

6 – Stavební úpravy  

Máte v hlavě nápady na vylepšení právě koupeného RD ?? Nový gril, krb, vířivou vanu, novou dělící příčku, saunu, sklípek, balkón, 

zavlažování a pod ??? Naše stavební firma je připravena vaše nápady zrealizovat, nebo najít vhodné řemeslníky pro zpracování 

vašeho doplňujícího projektu. Obraťte se na nás, rádi vám vyhotovíme nabídku. 

 

 

Podmínky provádění jednotlivých služeb vám sdělíme před podpisem kupní smlouvy. Pokud si budete chtít služby ponechat nebo 

prodloužit, je možné po 3 měsících sepsat dohodu o technických službách, Rádi pro vás připravíme a sestavíme nabídku. 

 

 


