Megtekintési nyilatkozat
Ingatlanpiac

(ingatlan értékesítéséhez, bérbeadásához)

Amely létrejött egyrészről:
név:
született:

év,

hó,

nap

születési hely:

anyja neve:

szem.ig.szám:

telefon:

e-mail:

kijelentem, hogy az alábbi ingatlant (ingatlanokat):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
(a ki nem töltött sorok kihúzandók)
az ISG Invest Kft. megbízásából elsőként

ingatlanértékesítő mutatta meg nekem.
• Kijelentem, hogy a felsorolt ingatlant (ingatlanokat) jelen nyilatkozat kitöltését megelőzően nem láttam, arról (azokról) nem volt tudomásom.
• Kijelentem, hogy a fent nevezett ingatlanok tulajdonosaival kizárólag a fenti ingatlanértékesítőn keresztül tárgyalok akár saját nevemben, akár bármely
hozzátartozóm nevében. Amennyiben közvetlen kapcsolatba kerülök az eladóval, köteles vagyok tájékoztatni a kapcsolatfelvételkor arról, hogy az ingatlant a
fenti ingatlaniroda közvetítette ki részemre.
•

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy amennyiben a fenti ingatlanra vételi ajánlatot kívánok tenni, illetve azok megvételére ingatlan adásvételi
előszerződést illetve ingatlan adásvételi szerződést, vagy csereszerződést kívánok kötni, úgy eladó köteles az ingatlan értékesítőjét erről a tényről tájékoztatni.

• Esetleges jövőbeni vételi szándékomat az ingatlanértékesítőn keresztül közlöm az Eladóval, a tárgyalásokon valamennyien részt veszünk félként.
• Vevő tudomással bír arról, hogy amennyiben a megtekintett ingatlanra a ingatlanértékesítő megkerülésével köt az eladóval adásvételi előszerződést, adásvételi
szerződést, vagy csereszerződést, úgy eladó köteles az értékesítéssel megbízott társaság részére a ingatlanértékesítővel megkötött megbízási szerződésben
rögzített jutalék kétszeres összegét kötbérként megfizetni.
• Nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat az ISG Invest
az általam keresett ingatlankategóriában történt változtatásokról,
új információkról a fent nevezett
telefonon, illetve postai vagy elektronikus levél formájában.

Kft. adatbázisában tartsák nyilván, illetve
ingatlaniroda folyamatosan tájékoztasson

• Tudomásul veszem, hogy a fent nevezett ingatlaniroda az eladó által biztosított dokumentumok szerint minden információt megad számomra, azonban az
eladó által vállalt kötelezettségekért nem felel.
• Jelen nyilatkozatot, mint akaratommal mindenben megegyezőt az alulírott két tanú jelenlétében jóváhagyólag írom alá.

Kelt:

név:

név:

telefon:

telefon:

e-mail:

e-mail:

Ingatlanközvetítő

Ügyfél

Tanú:

Tanú:

név:

név:

cím:

cím:

aláírás:

aláírás:

A nyugalom kulcsa.

·

www.relaxszeged.hu

·

www.relaxingatlanpiac.hu

