
Agencja Best House
Biuro nieruchomości we Wrocławiu



Biuro nieruchomości „Best House Nieruchomości” to zespół 
profesjonalistów, od lat działający na wrocławskim rynku 
nieruchomości. Pomagamy ludziom spełniać marzenia i zmieniać ich 
życie na lepsze! Nowe mieszkanie, działka lub własny dom – właśnie o 
tym marzą setki wrocławian.

Wieloletnie doświadczenie, znajomość wrocławskiego rynku 
nieruchomości oraz indywidualne podejście sprawiają, że nasze 
doradztwo w zakresie kupna, sprzedaży mieszkań, domów czy gruntów 
jest czymś więcej niż pośrednictwem w transakcjach. Zapewniamy 
pomoc prawną oraz świadczymy wszystkie usługi niezbędne do 
kompleksowej obsługi Klienta, tak aby każda przeprowadzona za 
naszym pośrednictwem transakcja była bezpieczna i sprawnie 
zrealizowana.

Przygotowujemy niezbędne dokumenty, nasi doradcy w Państwa 
imieniu załatwiają wszystkie niezbędne formalności. Wiemy, jak ważne 
jest profesjonalne i kompleksowe wsparcie merytoryczne, szczególnie 
dla osób, które nie mają doświadczenia w kupowaniu lub sprzedaży 
nieruchomości. Taka pomoc jest niezwykle istotna zarówno dla 
Kupującego, jak i Sprzedającego. Sprawna transakcja ułatwia pracę 
również naszym specjalistom, możemy bowiem skupić się na tym, co 
dla nas najważniejsze, czyli pełnej satysfakcji naszych Klientów.
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Zaangażowanie Kompleksowa
obsługa

Doświadczeni
doradcy
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Lider Nieruchomości OTODOM - 300 Najlepszych biur z całej Polski 
- co roku jesteśmy zapraszani na największą i najbardziej prestiżową 
konferencję Liderów rynku nieruchomości

Dlaczego my?
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Home staging

Rzuty mieszkań

Filmy z nieruchomości

Przygotujemy nieruchomość aby ją 
uatrakcyjnić, osiągnąć oczekiwaną 
cenę i skrócić czas sprzedaży.

Pokażemy układ pomieszczeń , potencjał i możliwości aranżacyjne.

Zaprezentujemy Wam filmy z nieruchomości jak w dobrym kinie.

Wyróżnienia

Sprzedaż / Kupno mieszkań i domów



Wirtualne wizyty

Pokażemy Wam wnętrze bez wychodzenia z domu.
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Sprzedaż / Kupno działek budowlanych

Land staging

Zdjęcia i filmy z drona

Przygotujemy działkę do sprzedaży. Poznasz jej dokładny kształt i wymiary.

Zapierające dech w piersiach zdjęcia oraz 
filmy pokażą wam z lotu ptaka cały potencjał 
działki oraz jej otoczenie. Korzystając z 
systemu nawigacji doprowadzimy Cię 
dokładnie do celu o każdej porze dnia i nocy.



Latamy legalnie
• Posiadamy licencję
• Uzyskujemy zgody na loty na Drone Radar
• Posiadamy ubezpieczenie OC

Bezpieczeństwo
transakcji

Fachowe doradztwo z zakresu nieruchomości

Masz pewność, że wszystko będzie przez 
nas dokładnie sprawdzone pod kątem stanu 
prawnego jak i kompletnej dokumentacji.

Pomoc prawna

Doradztwo kredytowe

Usługi remontowo-budowlane



Zapraszam do miłej
i owocnej współpracy.

BEST HOUSE Sp. z o.o.
ul. Legnicka (Wrocław-Stare Miasto) 17 lok. 9
53-671 Wrocław

WWW:
www.bnbesthouse.pl


