
Opiekunowie Twojego domu!



O NAS 
CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

HAPRO Home Service to oferta przygotowana z myślą zarówno 
o Deweloperach i Wspólnotach Mieszkaniowych, jak i Klientach 
indywidualnych. Lata doświadczenia oraz stała obserwacja 
tak dynamicznego rynku, jakim jest rynek nieruchomości, 
doprowadziły do powstania Zespołu, który w sposób kompleksowy 
dba o Właścicieli oraz ich nieruchomości.

W ofercie HAPRO Home Sevice znajdziecie Państwo usługi takie
jak Administrowanie nieruchomościami, Obsługa najmu, 
Home Staging czy Obsługa serwisowa. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
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ADMINISTROWANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI

HAPRO Home Service proponuje swoim Klientom obsługę 
administracyjną nieruchomości mieszkalnych, wielorodzinnych. 
Jako Zespół doświadczonych fachowców dajemy Klientom 
gwarancję spokoju oraz płynności w zarządzaniu nieruchomością. 

W zakres działalności HAPRO Home Service wchodzi 
w tym przypadku:

• pomoc w organizowaniu i przekształceniach Wspólnot 
 Mieszkaniowych,
• bieżące zarządzanie i administracja budynkiem,
• obsługa księgowa, bankowa i prawna,
• windykacja należności,
• nadzór nad bieżącą konserwacją i przeglądami technicznymi,
• doradztwo w zakresie ubezpieczenia budynku,
• utrzymanie czystości.
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BUDOWNICTWO 
WIELORODZINNE

Jednym z głównych obszarów rynku nieruchomości mieszkalnych, 
bez wątpienia jest budownictwo wielorodzinne. Odpowiednie 
zarządzanie oraz administrowanie budynkiem, staje się elementem 
niezbędnym do uzyskania i utrzymania dobrej kondycji finansowej 
Wspólnoty Mieszkaniowej, sprawnego planowania i przeprowadzania 
remontów i inwestycji oraz skrupulatnego, płynnego obiegu 
dokumentów. 



DBAMY 
O KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Właściciele mieszkań czy domów, niejednokrotnie potrzebują 
pomocy w sprawnej opiece nad nieruchomością. Wychodząc  
naprzeciw oczekiwaniom, HAPRO Home Service przygotowało 
dla Klientów indywidualnych ofertę niemalże kompleksowej obsługi 
nieruchomości – począwszy od Obsługi serwisowej, poprzez 
Home staging, aż po Obsługę najmu.

OBSŁUGA
NAJMU

Utrzymanie płynności najmu nieruchomości jest rzeczą trudną. 
HAPRO Home Service proponuje Klientom indywidualnym pomoc 
zarówno w zakresie poszukiwania najemców, jak i późniejszej opieki 
nad nimi. 

W zakres działalności HAPRO Home Service wchodzi:

• aktywne poszukiwanie Najemców wraz z przygotowaniem oferty,
• obsługa osób zainteresowanych najmem nieruchomości,
• opieka nad Najemcami oraz oddaną w wynajem nieruchomością 
 (płynny obieg dokumentów, rozliczenia, interwencje kryzysowe).
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HOME  STAGING
PRZYGOTOWANIE DO SPRZEDAŻY/NAJMU

Pierwsze wrażenie robi się tylko raz! Dlatego właśnie, równolegle 
z podjęciem decyzji o wynajmie lub sprzedaży nieruchomości, warto 
o nią zadbać i przygotować do wizyty pierwszych potencjalnych 
Klientów. 

HAPRO Home Service proponuje swoim Klientom przygotowanie 
nieruchomości do sprzedaży/najmu, przy minimalnych kosztach 
inwestycji. 

W zakres działalności wchodzą:

• przygotowanie finansowego oraz terminowego planu prac,
• konsultacja aranżacyjna,
• kontakt z wykonawcami,
• koordynacja prac nad projektem,
• nadzór nad jakością oraz terminowością wykonywanych prac,
• organizacja dnia pokazowego - OPEN HOUSE,
• asysta sprzedażowa.
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OBSŁUGA

SERWISOWA

Posiadanie nieruchomości wymaga sporego zaangażowania 
w serwisową dbałość o jej stan. Regularne wykonywanie przeglądów 
instalacji, serwisowanie posiadanych urządzeń czy nawet radzenie sobie 
z nagłymi usterkami, spędza często sen z powiek. 

HAPRO Home Service, proponuje swoim Klientom abonamentową, 
stałą obsługę serwisową w skład której wchodzą:

• zdalny dostęp do dokumentacji technicznej, kart katalogowych, 
 kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w budynku,
• automatyczne przypomnienie za pomocą wiadomości e-mail 
 i SMS  o terminach przeglądów gwarancyjnych i okresowych      
 danego typu  urządzenia oraz terminie opłacenia i wysokości 
 podatku od nieruchomości,
• przygotowanie harmonogramu przeglądów technicznych 
 poszczególnych instalacji zgodnie z obowiązującym prawem 
 polskim, monitoring i informacja o zbliżających się terminach 
 przeglądów, 
• obsługa techniczna 24/7 – interwencja fachowca w przypadku 
 nagłych awarii.
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HAPRO Home Service jest firmą lokalną, której działalność 
obejmuje obszar Środy Wielkopolskiej i okolic. 
Jednocześnie, zakres usług HAPRO Home Service okazuje 
się być propozycją innowacyjną, ale i kompleksową, biorącą 
pod uwagę potrzeby Właścicieli każdego typu nieruchomości 
mieszkalnych. 

DOŚWIADCZENIE

Lata praktyki w zarządzaniu nieruchomościami pozwoliły 
nam nie tylko na poznanie specyfiki branży nieruchomości, 
ale również na dostrzeżenie problemów, z jakimi borykają się 
Właściciele. Zaradzimy każdej sytuacji!

ZESPÓŁ ZŁOŻONY Z PROFESJONALISTÓW

Jesteśmy kilkuosobowym Zespołem, w którym każdej z osób 
przypisane są konkretne zadania. Właśnie dzięki temu, Klienci 
decydujący się na współpracę z HAPRO posiadają gwarancję 
efektywnej, łatwej komunikacji z własnym Opiekunem Domu. 
W skład Zespołu wchodzą licencjowani zarządcy, 
radcy prawni, księgowi oraz fachowcy z branży instalacyjnej.

WSPÓŁPRACA Z NAJLEPSZYMI

W swojej pracy bierzemy pełną odpowiedzialność za zadowo-
lenie naszych Klientów. Dbając o ich adresy, współpracujemy 
wyłącznie z najlepszymi, cieszącymi się najlepszą opinią 
podwykonawcami i fachowcami. 

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

W HAPRO Home Service pracujemy na najnowocześniejszych 
systemach operacyjnych, dających Klientom możliwość 
zdalnego zgłaszania usterek, wyrażania opinii, uzyskiwania 
informacji (SMS/e-mail) dotyczących bieżących działań 
oraz przypominających o zbliżających się przeglądach. 
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KONTAKT
 

+ 48 881 22 99 77

biuro@hapro.nieruchomosci.pl

www.hapro.nieruchomosci.pl

ul. Poselska 4/4, 63 - 000 Środa Wlkp.


