
Aki keres az talál? NEM! AKI TALÁL AZ KERES!

Balaton északi parton eladó ingatlant keresünk Megbízásra!*

Eladó ingatlana van?
Ismer valakit aki még nem adta el az ingatlanát?
Pénzt is keresne az ajánlás útán?**
Itt az idő, hogy üzletet kössünk!
ON-line is ajánlhat!

Ajánld cégünket mint ingatlanügynökség és megbízási díjat fizetünk a sikeres ajánlás után!***

Mit kínálunk?

- 20 év ingatlan értékesítési tapasztalat
- 12 éve bejegyzett saját tulajdonú cég
- Cégszékhely
- Cég iroda és üzlethelyiség
- Központi elérhetőség
- Sikerdíjas megbízás
- Szakértelem
- Saját céges honlap www.danubiagroup.hu www.d-e.hu www.danubiayacht.hu www.tavria-
sztas.hu

*Jelen ajánlat visszavonásig érvényes, erről a weboldalon https://danubiagroup.hu/ingatlana-
janlo/ tájékoztatjuk, de az ajánló aki az ajánlatot visszavonás előtt megtette megbízási díjra
jogosult a *** feltételek szerint.

** 10.000 Ft megbízási díjra jogosult azaz Ingatlant Ajánló, aki az ingatlant ajánlotta.

*** Sikeres az ajánlás, amikor az ajánlott ingatlan eladójával és/vagy tulajdonosával a Megbí-
zási szerződés létrejött. Ennek eredményéről értesítjük a megadott elérhetőségen vagy a hon-
lapon tájékozódhat. Az ingatlan ajánlás nem érvényes az adatbázisban már megtalálható ingat-
lanokra. Az ajánlásokat kizárólag Balaton vagy annak vonzáskörzetéből tudunk elfogadni!

Döntés előtt, kérjük olvassa el GY.I.K oldalunkat https://danubiagroup.hu/gyakran-ismetelt-
kerdesek/
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