
 

 

   Servicii Imobiliare Complete  

Management pentru Proprietăți 

•Rezidențiale și Comerciale 

www.rbcimobiliare.ro 

Strada Iazului Nr. 19, Cluj-Napoca, RO 30077766, J12/1033/2012 



Garsoniere/Apartamente/Case 

 Plata impozitelor în urma veniturilor înregistrate din chirie și a taxelor către autoritățile locale. 

 

 Participarea la ședințele asociației de proprietari și exercitarea dreptului de vot în numele proprietarului. 

 

 Promovare nelimitată ca ofertă excepțională până la închirierii proprietății. 

 

 Garanție 1 An de la semnarea contractului, în caz contrar nu se mai percepe comision la închiriere. 

 

 Comision 40% la închiriere și alte servicii/produse de la partenerii RBC Imobiliare cu discount. 

 

 O inspecție lunară pentru verificarea proprietății. Verificarea lunară a plății utilităților. 

 

 Pregătirea proprietății și curățenie generală pentru închirierea acesteia. 

 

 Intervenția în mai puțin de 24 h în caz de avarie și 48 de h în weekend. 

 

 Intervenție doar cu firme specializate, reducere la inspecții tehnice periodice pentru centrale. 

 

 Încheiere poliță asigurare imobil pentru protecție.  

 

 Reprezentarea proprietarului cu împuternicire în orice circumstanță. 

 

 Alte servicii furnizate la cerere conform cu dorințele și necesitățile proprietarilor. 

*Prețurile afișate nu conțin TVA și sunt valabile pentru persoanele fizice și juridice 

Servicii incluse în managementul de proprietate - Rezidențial 



Servicii incluse în managementul de proprietate - Comercial 

 Conform pachetului Rezidențial 

                                         

  + 
  

 Asigurăm mentenanță pentru sisteme de AC, CT și alte sisteme ale clădirilor 
doar cu firme autorizate și cu garanție pentru lucrări. 

 

 Contractul de Management pentru proprietăți Comerciale se negociază și se 
adaptează în funcție de nevoile clientului, a chiriașului și a tipului de 
proprietate. 

 

 Managementul de proprietăți comerciale se taxează cu sumă fixă pentru 
spațiile mici și pe mp la clădirile de birouri.  

Spații 

comerciale/birouri/hale/Imobile 



 

 

 

 Asigurăm Management de Proprietate și pentru proprietăți aflate la vânzare în vederea 
păstrării acestora în cele mai bune condiții până la vânzarea lor și asigurarea funcționării 
tuturor echipamentelor și a menținerea utilităților. Taxă unică 30 de euro/lună.  

 

 

 Managementul de Proprietate este furnizat și proprietăților ce NU au fost închiriate prin 
RBC Imobiliare. NU este obligatoriu să închiriați proprietatea prin RBC Imobiliare pentru a 
beneficia de managementul acesteia. 

 

  NU se percepe TAXĂ de management pentru proprietățile rezidențiale în lunile în care nu 
sunt închiriate! 

 

  Transparență totală. Fiecare proprietate are un dosar la sediul agenției ce poate fi 
consultant ori de câte ori se dorește sau toate documentele pot fi trimise la cerere pe email.  

 

 

 

 



 

Fiecare pachet poate fi personalizat în funcție de cerințe 

 

Oferim Servicii Imobiliare Complete, lista completă poate fi 

consultată pe www.rbcimobiliare.ro/serviciile-noastre/ 

 

 

 

 

Ai întrebări? 

 
Scrie-ne pe robert@rbcimobiliare.ro sau telefonic la 0364-147538; 0740-147365 

Ne găsești pe Facebook, LinkedIn, Google+, Twitter cu RBC Imobiliare 

http://www.rbcimobiliare.ro/serviciile-noastre/
http://www.rbcimobiliare.ro/serviciile-noastre/
http://www.rbcimobiliare.ro/serviciile-noastre/
mailto:robert@rbcimobiliare.ro

