Szerzıdési feltételek
Mielıtt továbblép, kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi általános szerzödési feltételeket.
Felhivjuk figyelmét, hogy az általános szerzödési feltételek olyan feltételeket is tartalmaznak,
amelyek a szokásos szerzödési gyakorlattól eltérnek.
Ezen szerzödés elfogadásával megbizási szerzödés jön létre a GEG LINE Kft / mint -megbízott /
és a szerzödést aláiró személy/ mint -megbizó/ között.

A megbizott kötelezetségei:
A Megbizó által rendelkezésre bocsátott hirdetést / mint -Hirdetés / a Megbizott köteles a
www.hegylako.eu weblapon változatlan vagy egyeztetett formában közzétenni.
A Megbizott köteles a szerzödés ideje alatt a Hirdetésnek tartalmát
a weboldalon folyamatosan megjeleniteni.
A meghatározott idıtartam számítása a hirdetés felhelyezésétöl kezdödik.
A szerzödés az ingatlan eladásával szünik meg.

A megbizott jogai:
A megbizott jogosult a szolgáltatásért járó dijra, az ingatlan eladásakor.
A Megbizott jogosult a hirdetést elızetes figyelmeztetés és értesités nélkül törölni a weboldalról,
- abban az esetben, ha az információ bárkinek a jogát, vagy jogos érdekeit sérti.
- abban az esetben, ha a megbizó által szolgáltatott adatok a valoságnak nem felelnek meg.
A Megbízott felelössége kizárólag a hirdetésnek a weboldalon történı megjelenitésére
és a szerzödés idötartama alatti hozzáférhetöségének /láthatoság/biztositására terjed ki.
A Hirdetés nyilvános,tartalmazza a tulajdonos cimét telefonszámát és a hirdetı telefonszámát.
Kihelyezett táblával hivjuk fel figyelmét a közvetlen környezetnek.
Interneten a hegylako.eu weblapon ismertetjük a hirdetést országosan és a világhálon.
Weblapunkat széleskörben propagáljuk, külföldön is.
Vásároltak már Hollandiából, Angliából hazatérö magyarok és nálunk letelepedı nyugdijas külföldiek.
Szolgáltatásunkat azoknak ajánljuk akik nem kivánnak ingatlan közvetitöhöz fordulni, de
mégis szeretnének az ingatlan piacon ingatlanukkal megjelenni és azt értékesiteni.

HOZZÁSZOLÁS
Adás vételnek minösül az amikor a tulajdoni lapon személyi változás jön létre élı jogi személyek között.
A hirdetı tevékenysége segit abban hogy minnél több emberhez eljusson az ingatlan tulajdonosának
eladási szándéka és a vevı megfelelı informáciot kapjon az ingatlanról. Ingatlan eladásnál szüségét
látjuk abban, hogy a vevı tudja az cimet, és tudjon beszélni a tulajdonossal, vele egyeztetni a vátelárról.
Igy lehet a választást és a vásárlást is gyorsan intézni. Nem igérem, hogy holnap vevıt hozunk,
a vevı az utcán - a világhálon, az emberek közti kapcsolatban van , mi ezt propagáljuk,
ezt segitjük, ezt csináljuk. Eladó ingatlan tulajdonostól, - mint hirdetı egy köztes kapcsolat tartó
munkát végzünk, ami segít a vevıt megtalálni.
Web oldalunk nem automata reklám gépezet.
Aktiv ingatlan hirdetı-miben nyilvánul meg -elsısorban a telefonszámlámról, mert én vasárnap este is
felveszem és visszahivom, a benzinszámláról mert én vasárnap este is elviszem a vevıt ha akkor ér rá.
Egy tulajdonosnak ezernyi gondja van, -a hirdetınek csak egy, az mindig felveszi a telefont még hét
végén is, mivel az emberek töbsége akkor ér rá.
Köszönjük, hogy minket választott.

