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Biuro nieruchomości Użlis powstało z pasji oraz zamiłowania grupy ludzi, którzy codziennie oddają się
inicjatywie związanej z tematyką obrotu nieruchomościami. Budujemy trwałe relacje z naszymi klientami,
zależy nam na obopólnej współpracy. Zależy nam na szybkiej sprzedaży nieruchomości dlatego wspólnie z
klientem ustalamy politykę cenową opierając się o rzetelną analizę rynku. Współpracujemy bezpośrednio z
rzeczoznawcami majątkowymi, notariuszami, geodetami, doradcami finansowymi. Wszystkie formalności
załatwiamy na miejscu. Nasze placówki mieszczą się w Gdańsku ul. Antoniego Lendziona 4B/3, Tczewie ul.
Tadeusza Kościuszki 23/1, Starogardzie Gdańskim Os. 60-Lecia O.N.P. 1F. Dbamy o jak najlepszą obsługę
klientów, stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez szereg szkoleń zawodowych. W przypadku
klientów starających się o kredyt hipoteczny pod zakup nieruchomości pomagamy wspólnie z naszymi
sprawdzonymi doradcami finansowymi dopasować odpowiednią ofertę kredytową. Wszyscy nasi agenci
posiadają Państwowe Licencje wydane przez Ministra Infrastruktury, zależy nam na profesjonalnym podejściu
i obsłudze klienta. Posiadamy szeroką ofertę mieszkań z rynku wtórnego jak i pierwotnego, domów, działek.
Zajmujemy się najmem lokali, domów, mieszkań, nieruchomości komercyjnych. Ponad to na naszej stronie
znajdą Państwo największą bazę terenów rekreacyjnych położonych w Borach Tucholskich. Działamy na
terenie województwa pomorskiego. Zajmujemy się poszukiwaniem terenów pod inwestycję takie jak: budowa
dyskontów spożywczych, galerii handlowych, stacji paliw. Współpracujemy z firmami zajmującymi się
budową domów, obiektów przemysłowych. Nasi agenci są zawsze do Państwa dyspozycji. Na życzenie
klientów robimy profesjonalne zdjęcia z lotu ptaka, współpracujemy z najlepszymi fachowcami z branży
fotograficznej. Jesteśmy skuteczni, do każdej nieruchomości podchodzimy indywidualnie zwracając uwagę na
wszystkie szczegóły. Wnikliwie przygotowujemy ofertę sprzedaży konsultując wszystkie sprawy z
właścicielami.
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