
Ett erbjudande till dig som köpare 
i Brf BoKlok Grönhult. 
Ett skräddarsytt försäljningsupplägg 
för att ge dig en smidig förmedling 
av din nuvarande bostad.

10 000 kr i rabatt på mäklararvodet vid försäljning av befintlig bostad.



 Medlemmar i Brf BoKlok Grönhult erbjuder vi

10 000 kr
  i rabatt på vårt arvode vid en försäljning.

FASTIGHETSBYRÅN MALMÖ – TELEFON 040-685 19 90, AHRENBERGSGATAN 4, 212 44 MALMÖ
Erbjudandet gäller t.o.m 31/8 2022, och kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄ R D E C H E C K

Jessica Johansson
Telefon 0735-09 48 20
jessica.johansson@fastighetsbyran.se
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Som Sveriges största mäklare har vi alla tjänster och produkter som krävs för 

att göra våra kunders försäljningar så smidiga, trygga och lyckade som möjligt. 

Detta tillsammans med en bra förberedelse inför både fotografering och visning 

av bostaden är avgörande för slutpriset. Välkommen att kontakta oss för ett 

inledande rådgivningsmöte!

 Kostnadsfri värdering
Vi gör en värdering av din nuvarande bostad och med hjälp 
av vår tjänst Värdebevakaren kan du sedan regelbundet  
följa hur värdet på din bostad utvecklas tills det är dags för 
försäljning.

 På Gång
Vid köp av nyproduktion har man oftast gott om tid att 
planera försäljningen av befintlig bostad. Genom vår tjänst 
På Gång tar vi hand om allt det praktiska i god tid. Vi  
förbereder, fotograferar och gör klart presentationen av  
bostaden. När det börjar närma sig försäljningen kan den 
publiceras som en kommande bostad på Hemnet och  
fastighetsbyran.se. Detta ger en möjlighet att börja samla  
intressenter redan innan den faktiskt är till salu.

 Stylingkonsultation och 
 Fotostyling ingår i arvodet
Inför fotografering erbjuds ett konsultationsmöte med vår 
stylingfirma Home Lab som går igenom bostaden och ger 
tips och förslag på förbättringar och värdehöjande åtgärder.
I samband med fotograferingen följer en stylist med foto- 
grafen och kompletterar inredningen med passande detaljer 
som lyfter bostadens fördelar. Detta för att locka extra många  
spekulanter till visningen.

 Deklarationshjälp
Efter försäljning av din bostad hjälper vi till med 
kapitalvinstberäkningen.
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