NÁBOROVÝ LIST - BYTOVÁ JEDNOTKA
Zprostředkovatel:

Jan Barák, Sluneční reality,
IČO: 77458060, DIČ: CZ8808105878,
se sídlem: Štefánikova 432, 686 01 Uherské Hradiště,
tel.: 603 390 202, e-mail: info@slunecnireality.cz,
adresa provozovny: Havlíčkova 159, 686 01 Uherské Hradiště,
makléř: …………………………….
Vlastník nemovitosti:
Jméno a příjmení (obchodní firma): ……………………………………………………
Telefon:…………………………… e-mail: ……………………………………………
Bydliště (sídlo): ……………………………………………….….…………………….
RČ/datum nar. (IČ): …………………………………………………………………….
Bytová jednotka:
byt - vlastnictví: ..........................................

velikost: ............................

(družstevn, osobní , městský, státní atd)

pod. pl. m2 : ....................

(1 + 1, 2 + kk., mezonet.)

Balkón: ANO / NE m2:………. Lodžie: ANO / NE m2:……….

Terasa: ANO / NE m2:……….

Číslo bytu/ bytové jednotky: ..................
počet podlaží v domě: ..................

byt je v podlaží: ......................

výtah: ANO / NE

(1PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP)

charakter bytu:...............................................................
(standard, luxusní, mezonet, novostavba, starší zástavba......)

Adresa prodávaného bytu:
obec: …………………

ulice: ……………………..

parcela: ……………..

kú: ………………………………………

cena: ................................

anuita: ...........................

č.p. ………
LV: ………
volný od: .................................................

možnost převodu do OV - kdy: ........................................
náklady na bydlení/počet osob v domácnosti: ...........................................................................................................
fond oprav: ....................................

byt.jádro:

zděné

umakart

vlastnictví pozemku pod bytovým domem: ..............................................................................................................
(osobní, družstevní, obecní, státu, jiné..)

stáří bytového domu: ...................
poslední úpravy domu - rok:

stav domu: ........................................
...................

revitalizace domu :

Ano

Ne

charakter posledních úprav domu (GO, vnitřní, venkovní, celkové, částečné vnitřní, fasáda ….):
………………………………………………………………………………………………………………………
zdivo bytového domu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
(cihla, panel, dřevo, ytong)

Inženýrské sítě:
voda :

veřejný vodovod

studna

rozvody vody:

staré

elektřina:

stará

nová

vytápění:

centrální – dálkové
vlastní: ústřední:
lokální:

plyn
plyn

kanalizace:

jiný zdroj

nové

septik (kolik komor)
septik s přepadem

elektřina
elektřina

tuhá paliva
tuhá paliva

trativod
veřejná splašková

žumpa
veřejná dešťová

Dispozice bytu:
kuchyně :

stará

nová

vybavení:…………………………………………

koupelna:

stará

nová

vybavení :

WC:

staré

nové

samostatné

komora:

ano

ne

sklep:

ano

ne

okna – stav:

stará

nová

podlahy – stav: staré

nové

garáž:

ne

parkování:

ano

ne

ano

vana

sprchový kout
v koupelně

Poznámky:
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ....................
.....................................................................................................................................................................................
Vlastník nemovitosti se zavazuje, že v případě uzavření kupní smlouvy (smlouvy o převodu družstevního podílu
v bytovému družstvu) k nemovité věci/nemovitým věcem zaplatí zprostředkovateli provizi uvedenou výše.
Vlastník nemovitosti bere na vědomí, že nárok na provizi vznikne zprostředkovateli i v situaci, kdy příslušná
kupní smlouva (smlouva o převodu družstevního podílu v bytovému družstvu) nebo jiná smlouva, na jejímž
základě dojde k převodu nemovitých věcí) bude uzavřena do jednoho roku po uskutečnění prohlídky nemovitých
věcí.
Zájemce v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí s tím, aby zprostředkovatel
zpracovával, dále poskytoval třetím osobám a archivoval jeho osobní údaje, a to v rozsahu nezbytném při plnění
dle této smlouvy.
Zájemce svým podpisem dává souhlas zprostředkovateli se zasíláním informačních nabídek a e-mailů.
Datum: …………………………

________________________
za zprostředkovatele

______________________
Zájemce

