Αρχική

Καλώς ήλθατε στo Crete Real Estate, είμαστε μεσιτικό γραφείο και αναλαμβάνουμε
κατασκευές, μια έμπειρη και δυναμική εταιρεία στο κτίριο που σας προσφέρει μια ευρεία
ποικιλία υπηρεσιών.
Από το κτίριο το σπίτι των ονείρων σας μέχρι την φροντίδα του, ενώ είστε μακριά. Είμαστε
σε θέση να σας βοηθήσει με κάθε τρόπο που νομίζετε ότι είναι αναγκαίος.
Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας παραδώσουμε ή ανακαίνισουμε κάθε είδους κτιρίο,
από ένα σύγχρονο σπίτι, διαμέρισμα ή βίλα, ως ένα παραδοσιακό πέτρινο σπίτι. Αν
χρειάζεστε κάτι επιπλέον να δομηθεί στην ιδιοκτησία σας, ακόμα κι αν είναι «απλώς ένα
δωμάτιο» ή σε γκαράζ, τότε να είστε βέβαιοι ότι κανένα έργο δεν είναι πολύ μεγάλο ή πολύ
μικρό για εμάς.
Η ομάδα των μηχανικών, αρχιτεκτόνων, projectmanagers και διακοσμητών, μας δίνειι την
δημιουργικότητα και την εμπειρία για να κάνουν τις ανάγκες των πελατών μας πράξη. Μπο
ρείτε επίσης να αγοράσετε από σχέδιο ένα ακίνητο, που σημαίνει ότι αποκτάτε ένα ακίνητο
πριν να κατασκευαστεί.
Αυτός είναι ένας τρόπος για να μοιραστούν οι πληρωμές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
οικοδόμησης του κτιρίου, και επίσης θα μπορείτε να αποφασίσετε ορισμένα πράγματα με
βάση τις ανάγκες και τις προδιαγραφές σας.

Όταν επιλέγετε να συνεργαστείτε μαζί μας, τότε επιλέγετε την καλύτερη ποιότητα όσον
αφορά το κτίριο και τις καλύτερες υπηρεσίες που εγγυημένα εμείς μπορούμε να σας
προσφέρουμε. Κύριος στόχος μας είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες σας. Χτίζουμε με
στόχο το μέλλον και η επένδυση σε ακίνητα στην Κρήτη σίγουρα σας εγγυάται μία
εξαιρετική επένδυση των κεφαλαίων σας.
Οι τιμές των ακινήτων διαχρονικά ανεβαίνουν κάθε χρόνο, με μέσο όρο της τάξης του 3-5%
ετησίως.

Η αποστολή μας είναι να ικανοποιούμε πλήρως τους πελάτες μας. Αυτό επιτυγχάνεται με
την παράδοση του έργου στον σωστό χρόνο και εντός του συμφωνηθέντος
προϋπολογισμού. Η
Cret
e Real Estate μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα και να
γίνετε ο ιδιοκτήτης ενός σπιτιού στο όμορφο νησί της Κρήτης, όπου ο ήλιος λάμπει πάνω
από 300 ημέρες τον χρόνο.

Συνεχίστε την επίσκεψη σας στην σελίδα μας για να γνωρίσετε περισσότερα για εμάς ...
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