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Bezpłatne porady ek

Bezpłatne porady ekspertów
Zakup mieszkania na rynku pierwotnym warto skonsultować z ekspertem. Już 12 maja, z okazji otwarcia
nowego biura sprzedaży, odbędzie się dzień otwarty w katowickiej inwestycji Atrium Geo. Odwiedzający będą
mogli nie tylko obejrzeć mieszkania, ale również skorzystać z porad specjalistów ds. sprzedaży, inwestycji,
aranżacji wnętrz oraz doradców finansowych.

Każdy, kto zainteresowany jest zakupem mieszkania na rynku pierwotnym, wie, jak wiele pytań i wątpliwości może się z
tym wiązać. Często najważniejsze są finanse, ale aranżacja oraz wykończenie wnętrz mieszkań w stanie deweloperskim
również mogą okazać się wyzwaniem. Nie każdy z nabywców może pozwolić sobie na wymarzony metraż nowego
mieszkania. Jednak dzięki poradom ekspertów można znaleźć idealne rozwiązanie. Ponieważ już sam zakup mieszkania wiąże
się z wydatkami oraz kredytem, warto skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów Grupy GEO oraz jej partnera, firmy
redNet Property Group.

- Z okazji otwarcia nowego biura sprzedaży w Katowicach postanowiliśmy przygotować niespodziankę dla naszych klientów mówi Agnieszka Glanowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Grupy Dewloperskiej GEO. – Zdajemy sobie sprawę z
tego, jak ważną decyzją jest zakup mieszkania i jak wiele pytań może on budzić. Stąd pomysł na zorganizowanie dnia
otwartego wraz z bezpłatnymi poradami ekspertów – dodaje.

W niedawno zakończonej inwestycji na gości czekać będą eksperci ds. sprzedaży oraz inwestycji Grupy GEO. Specjaliści ds.
aranżacji oraz wykończenia wnętrz firmy redNet DOM, którzy przygotowali mieszkanie pokazowe, sugerować będą
rozwiązania możliwe do zastosowania w mieszkaniach Atrium Geo. Profesjonaliści odpowiedzą na pytania, jakich materiałów
wykończeniowych należy używać, jak zaaranżować przestrzeń, jakie kolory wybrać, aby mieszkanie wydawało się
przestronniejsze itp. Dodatkowo będzie można skorzystać z doświadczenia doradcy finansowego firmy redNet DORADCY.
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Przed zakupem mieszkania warto również zwiedzić dokładnie inwestycję oraz jej okolicę. Na rynku pierwotnym zdarza się, że
nabywca nie ma możliwości obejrzenia wykończonej inwestycji czy też mieszkań pokazowych, co często utrudnia podjęcie tej
jednej z najważniejszych decyzji w życiu.

Sobotni dzień otwarty to również świetna okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat nowej ustawy deweloperskiej, która
weszła w życie 29 kwietnia br. Głównym celem ustawodawcy była ochrona nabywców lokali. Warto zatem zapytać
specjalistów, co się zmieniło i co w praktyce oznaczają nowe przepisy. Grupa GEO dołożyła starań, aby od momentu wejścia
w życie ustawy spełniać jej wymogi. - Wprowadziliśmy zmiany w umowie deweloperskiej oraz przygotowaliśmy nowe
prospekty informacyjne dla klientów - mówi dyrektor Glanowska. – Od długiego już czasu spełniamy również wymóg
nałożony na inwestora przez ustawodawcę w zakresie ochrony środków wpłacanych przez nabywców lokali kredytowanej
inwestycji. Na wskazany w umowie kredytowej specjalny rachunek wpłacamy pieniądze naszych klientów. Do czasu całkowitej
spłaty kredytu nie mamy do nich swobodnego dostępu, zgadzając się jednocześnie na nadzorowanie oraz blokowanie ich
przez bank – dodaje.

Dzień otwarty oraz otwarcie nowego biura sprzedaży Grupy Deweloperskiej GEO odbędzie się 12 maja, w
godzinach 10.00-15.00, w Atrium Geo przy ul. Rolnej 17b/2 w Katowicach.

Na gości czekać będzie słodka niespodzianka.
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