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РАЗЛИЧНИЯТ БРОКЕР



ЗАЩО ДА РАБОТИТЕ С
АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ?

 Познава отлично пазара и цените на недвижими имоти

 Спестява Вашето време

 Професионално съдейства на всеки етап от сделката

 Има достъп до затворени професионални мрежи

 Разполага с опит и борави с най-добрите практики за
преговори и сключване на сделки

 Извършва професионален маркетинг на имота Ви

 Съветва Ви на всеки етап от процеса



,,Sofia City View е бутикова агенция за недвижими имоти, която 
работи по европейски и американски модел. Нашите услуги са 

насочени към перфектното и индивидуално обслужване на 
всеки клиент. Независимо дали продавате или купувате имот, 

доверявайки ни се, Вие избирате професионализъм, лоялност и 
специално отношение. Sofia City View е единствената агенция за 

недвижими имоти в България, която предоставя гаранция за
100% удовлетвореност – ако не останете доволни от нашата 

работа, Ви възстановяваме пълната комисиона,
която сте заплатили.‘’

SOFIA CITY VIEW: РАЗЛИЧНИЯТ БРОКЕР

Любомир Алексиев
Управител



Прехвърляне на партиди за ток, вода, отопление 
и в данъчна служба – сигурност за Вас

100% гаранция за качество - ако не сте доволни 
от нас и работата ни, ще Ви възстановим 
пълната комисиона, която сте заплатили

Професионален търговски подход от 
квалифициран специалист при договарянето 
на условия по сделката

Събиране на всички документи от Агенция по 
вписванията, Столична община, Национална 
агенция за приходите, Агенция по геодезия, 
картография и кадастър и др.

Заплащане на всички държавни такси за 
необходимите документи

Пълно документално и юридическо 
обезпечаване на сделката
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Всички услуги, включени в нашата работа можете да разгледате в уебсайта ни: www.cityview.bg

КАКВО ПОВЕЧЕ ПРЕДОСТАВЯ АГЕНЦИЯ SOFIA CITY VIEW?



КА
К 

НИ
 О

ЦЕ
НЯ

ВА
Т 

НА
Ш

ИТ
Е 

КЛ
ИЕ

НТ
И?

Всеки етап от работата със Sofia City View беше удоволствие за нас. Не 
сме очаквали, че ще бъде толкова лесно да продадем имот. Получихме 
гаранция, записана в договора ни, че ако не сме доволни няма да 
заплащаме нищо. В крайна сметка, можем с увереност да кажем, че 
останахме на 100% удовлетворени от качеството на работата на агенция
Sofia City View. Маркетинг, търговска работа, юридически екип – всяко 
едно от тези звена си върши работата перфектно и в полза на клиента. 
Благодарим Ви!

Сем. Божилови

Впечатли ме вниманието към изискванията за търсения апартамент, 
които имах. Демонстрираха страхотен търговски подход и договориха 
много по-добра цена от очакваната. Накрая, дори прехвърлиха партидите 
за ток и вода на мое име, без да заплащам допълнително. Препоръчвам с 
две ръце!

Васил Трайчев

Избрах тази агенция, заради възможността да получа 
комисионата си, ако не съм доволна. Не се наложи да използвам 
тази опция – консултираха ме по всички въпроси, които имах за 
процеса на продажба и събраха всички документи вместо мен, 
включително и в Агенцията по вписванията и Кадастъра.

Милена Тодорова

Използвах Sofia City View за продажбата на апартамента си, тъй 
като живея в чужбина. Придвижиха всички документи без 
допълнителни такси и даже издаването на документите беше за 
тяхна сметка. Присъствах лично единствено при изповядване на 
сделката. Спестяват време и пари! Изключително съм доволен!

Кирил Петров

Агенция Sofia City View е страхотна! Съобразиха се стриктно с 
параметрите за жилището, което търсихме. Всички огледи имаха смисъл 
и накрая ни помогнаха да договорим по-добра цена. Отлични 
професионалисти!

Мартин Борисов

Намерих агенцията в интернет и в началото подходих с доста 
недоверие, тъй като имотният пазар е доста непознат за мен. В 
крайна сметка още след първата среща с управителя ѝ разбрах, 
че Sofia City View са много клиентски ориентирана агенция, имат 
собствени адвокати, маркетингови специалисти и преговарят 
много професионално. Продадох имота си на цена по-висока от 
тази, която сама бях определила!

Елена Захариева



СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС.
НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ
ЗА ОСТАНАЛОТО

пл. „Позитано“ №3, София, България

+359 877 406 664

office@cityview.bg

cityviewbroker

https://www.facebook.com/cityviewbroker/
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tel:+359877406664

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

