NEPREMIČNINE - REAL ESTATES
Posredništvo, svetovanje in
Trgovina, Boris Turk s.p.
Šmarska cesta 5b, 6000 KOPER
gsm 00386 31 781613
e-mail: info@keradria.si
http://www.keradria.si
https://www.facebook.com/studiokeramikekoper/

OBSEG IN CENIK STORITEV
- Ogledi na področju Slovenije, Italije in Hrvaške;
- Oglaševanje na spletnih straneh nepremičninske družbe in drugih strokovnih portalih;
- Svetovanje pri prometu z nepremičninami;
- Strokovno posredovanje pri prodaji, nakupu, menjavi, oddaji ali najemu nepremičnin;
- Cenitve sodno zapriseženega cenilca;
- Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine);
- Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine;
- Cenitev nepremičnine;
- Priprava vseh vrst pogodb;
- Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe;
- Spremljanje pogodbenih strank pri prijavi pogodbe na davčni urad ter pri notarski overitvi ter primopredaji;
- Sestava predloga in sklepa za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo;
- Svetovanje in organizacija pri izvajanju gradbenih del
Storitev

Cena brez DDV
v EUR
350,00
570,00
250,00
90,00
220,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
20,00
30,00
0,37
55,00
40,98
35,00

Vodenje in izvedba pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine*
Vodenje in izvedba zahtevnega pravnega posla prodaje/nakupa nepremičnine**
Sestava prodajne pogodbe
Sestava predpogodbe
Sestava najemne pogodbe
Pridobitev izvirnika zemljiškoknjižnega izpiska
Pridobitev potrdila o (ne) uveljavljanju predkupne pravice občine
Pridobitev lokacijske informacije
Pridobitev kopije katastrskega načrta
Vodenje postopka v zvezi z odobritvijo posameznega pravnega posla
Pridobitev drugih listin, cena/1 listina
Predhodni ogled nepremičnine brez sklenitve pogodbe z nepremičninsko družbo
Kilometrina (cena/km)
Nepremičninsko svetovanje /1 ura
Izvajanje ogledov v času prostih delovnih dni in med prazniki (sobote, nedelje)
Seznanitev naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine
Oglaševanje v sredstvih javnega obveščanja po cenah ponudnikov + manipulativni stroški
Ostale storitve po dogovoru
*(prodajana pogodba, pridobitev potrebnih listin - potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o (ne)uveljavljanju predkupne
pravice občine, svetovanje, izpolnitev in vložitev davčne napovedi)
** nepremičnine (prodajana pogodba, pridobitev potrebnih listin - potrdilo o namenski rabi zemljišča, potrdilo o
(ne)uveljavljanju predkupne pravice občine, postopek v zvezi z odobritvijo pravnega posla na UE, svetovanje, izpolnitev in
vložitev davčne napovedi)
Pri pridobivanju listin in potrdil niso vključene takse in drugi morebitni stroški, ki se obračunaj posebej
Koper, 31.7.2017

Cena z DDV
v EUR
427,00
695,40
305,00
109,80
268,40
24,40
24,40
24,40
24,40
122,00
24,40
36,60
0,45
67,10
50,00
42,70

