
PRAVIDLÁ USKUTOČŇOVANIA KLIENTSKÝCH ZMIEN
Usmernenie č. 4a

Pravidlo č.1) – zahájenie prác na klientskej zmene (KZ)

Pred zahájením prác na KZ je potrebné, aby klient podpísal rezervačnú zmluvu a zaplatil rezervačný poplatok.

Pravidlo č.2) – komunikácia klienta ohľadom svojej požadovanej klientskej zmeny

KZ požaduje klient iba prostredníctvom svojho makléra.

      
Pravidlo č.3) – popis klientskej zmeny – a) všeobecne

V prípade, že podľa bodu č.1) je podpísaná RZ a  aj uhradený rezervačný poplatok, tak príslušný maklér daného klienta 
spíše s klientom jeho požiadavku na klientsku zmenu do Dohody o KZ (DoKZ) a to v rozsahu a do pôdorysu bytu naznačia 
požadované zmeny. Túto Dohodu o KZ podpíše klient, v ojedinelých prípadoch stačí iba podpis makléra, ktorý daného 
klienta zastupuje(túto možnosť si zo zástupcom CERE odsúhlasí). Maklér podpísanú Dohodu o KZ s prílohou doručí do 
CERE Invest, ktorá sa bude následne touto KZ zaoberať. 
V Dohode o KZ musí byť popis klienta tzn objekt, č. bytu a meno klienta. Celá komunikácia medzi klientom a CERE Invest 
ohľadom klientských zmien sa bude nachádzať v tejto Dohode o KZ. Takýchto dohôd u jedného klienta môže byť viac.

Pravidlo č.4) – popis klientskej zmeny – b) upresňovanie požiadavky 

Cere Invest posúdi, či je KZ jasná a či nie je potrebné bližšie špecifikovanie a ak je potrebné, tak vyzve maklérku na 
upresnenie požiadavky.

Pravidlo č.5) – nacenenie a odsúhlasenie ceny KZ – b) zapracovanie KZ do dokumentácie

Ak je KZ jasná, CERE Invest danú KZ nacení a zašle na odsúhlasenie klienta prostredníctvom maklériek. Cenová ponuka je 
platná 10 kalendárnych dní. Každá DoKZ musí byť riadne odsúhlasená a podpísaná klientmi.

Pravidlo č.6) – zahájenie prác na klientskej zmene

Na základe podpísanej DoKZ sa zahajujú práce na KZ.

V Bratislave 01. 05. 2016
(Zmeny a doplnky pravidiel sú možné po prerokovaní a odsúhlasení. Detailnejšie Usmernenie č. 4A je interným dokumentom 
CERE Invest Biely Kostol, s.r.o. a v prípade záujmu je možné ho dať k nahliadnutiu.)


