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Είστε ο περήφανος ιδιοκτήτης ενός ακινήτου στο όμορφο νησί μας. Εάν έχετε αγοράσει το
ακίνητο σας από εμάς, οι υπηρεσίες μας δεν σταματούν με την παράδοση των κλειδιών της
ιδιοκτησίας σας.
Ακόμη
και αν δεν το έχετε αγοράσει από εμάς, μπορούμε να σας προσφέρουμε μια ποικιλία
υπηρεσιών.
Η παροχή συμβουλών μας είναι βέβαια δωρεάν, αλλά για μια συμφωνημένη τιμή, μπορούμε
να απομακρύνουμε τις ανησυχίες σας και την γραφειοκρατεία στην επίλυση των
προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν, όπου συχνά, διάφορες δυσκολίες θα
μπορούσαν να κάνουν τα πράγματα να φαίνονται περίπλοκα.
Εδώ θα βρείτε μερικές από τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας προσφέρουμε:
Αν το ακίνητο σας είναι ένα δεύτερο σπίτι ή ένα εξοχικό σπίτι και δεν είστε πάντα
παρόντες
Ίσως θέλετε να νοικιάσετε το ακίνητό σας για τις περιόδους που δεν το χρησιμοποιείτε,
μπορούμε να σας βοηθήσουμε με την ενοικίαση και την καθαριότητα του ακινήτου.
Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι οι λογαριασμοί σας πληρώνονται εγκαίρως κατά τη διάρκεια της
απουσίας σας;
Μπορούμε να αναλάβουμε την πληρωμή του τηλεφώνου σας, του ηλεκτρικού, του νερού κλπ.
Αν έχετε κήπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε έναν κηπουρό να έρχεται σε τακτική βάση και
να
διατηρεί τον κήπο σας για μια συμφωνημένη τιμή.
Αν και η εγκληματικότητα είναι σχεδόν άγνωστη στην Κρήτη, αλλά για ασφάλειά σας μπορο
ύμε
να άρουμε τις ανησυχίες σας, με την επίσκεψη του ακινήτου σας και για να ελέγξετε αν όλα
είναι
εντάξει.
Οι κακές καιρικές συνθήκες (δυνατή βροχή, fludings) μπορούν να προκαλέσουν κάποια
προβλήματα, μπορούμε να ελέγξουμε ότι η περιουσία σας είναι εντάξει για να δείτε αν
υπάρχει οποιαδήποτε ζημία.
Και αν υπάρχει βλάβη, δεν θα
διστάσετε να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας και αν μας ζητήσετε να, την επισκευή τυχόν
ζημιές.
Ακόμα και όταν ζείτε εδώ μόνιμα ή προσωρινά, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσουμε .....
Εάν επιθυμείτε να ασφαλίσετε την ιδιοκτησία και τα έπιπλα σας, μπορούμε να σας
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προσφέρουμε μια ασφαλιστική κάλυψη ακόμη και για περίπτωση σεισμού. Κάνουμε, επίσης,
ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής και άλλες ασφάλειες ....
Όλοι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων πρέπει να δηλώνουν την ιδιοκτησία τους, για το έτος που
ακολουθεί την αγορά τους αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις, κάθε χρόνο. Μπορούμε να
σας συστήσουμε σε έναν λογιστή που θα αναλάβει όλα αυτά.
Αν το ακίνητό σας έχει καλλιέργειες ή ελαιόδεντρα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι αυτές
συλλέγονται κατά την συγκομιδή καθώς και να πωλούνται σε τρέχουσες τιμές αγοράς.
Αν χρειάζεστε βοήθεια για σύνδεση τηλεφώνου ή ηλεκτρικού, μπορούμε να σας βοηθήσουμε
με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και, ενδεχομένως, να σας βοηθήσουμε στις διάφορες
συναλλαγές σας
.
Είναι συναρπαστικό να διακοσμήσετε με έπιπλα ένα νέο σπίτι, ή να επιλέξετε τα φυτά για
την βεράντα και τα δέντρα και τα λουλούδια για τον κήπο σας. Αλλά μερικές φορές, είναι
δύσκολο να γνωρίζουμε πού θα βρούμε κάποια πράγματα.
Μπορούμε να σας βοηθήσουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, να σας συμβουλεύσουμε και εάν
είναι απαραίτητο να σας συνοδεύσουμε.
Επίσης μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε με υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και τους άλλους
τεχνικούς και μάλιστα να επικοινωνήσετε μαζί τους για σας και να κάνουμε όλες τις
απαραίτητες συναντήσεις και, αν χρειαστεί, να είμαστε παρόντες για να βεβαιωθείτε ότι τα
έργα σας εκτελούνται σωστά.
Αν θέλετε να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο ή μία μηχανή, μπορούμε επίσης να σας βοηθήσει
στη σωστή κατεύθυνση και να σας συμβουλέψουμε σε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πάλι
εάν είναι απαραίτητο να σας συνοδεύσουμε.
Η Μελλοντική ζωή σας στην Κρήτη:
Δυστυχώς, η ζωή δεν είναι πάντα όπως την αναμένουμε και ακόμη και αν είστε σε διακοπές
ή ζείτε μόνιμα εδώ, θα είστε πάντα μάζι σας στην αντιμετώπιση προβλημάτων ή απορίες
και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό εσάς.
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