
Jméno a příjmení:

Fakturační adresa:

Datum narození/IČO:

Telefon:

Email pro fakturaci:

Objednávám následující realitní služby (zaškrtněte váš výběr):

     tržní odhad ceny nemovitosti
     znalecký posudek
     homestaging
     fotografie
     prezentační fotovideo
     videoprohlídka
     3D virtuální prohlídka
     prohlídka dronem
     realitní smlouvy
     právní servis
     energetický štítek
     řešení černých staveb, dokolaudování, pasport
     výmaz věcných břemen
     předání nemovitosti
     prověření právního a věcného stavu nemovitosti
     zajištění financování 
     konzultace 
     jiná služba (specifikujte v Upřesnění objednávky)



Upřesnění objednávky:

Nemovitost, které se týkají vybrané služby:

Adresa: 

Typ nemovitosti: 

Výměra parcel:  m2
   
Plocha budov:  m2

Dispozice, počet místností: 

Počet nadzemních podlaží: 

Suterén plocha:   m2

Poznámka k nemovitosti (popis, specifikace):

*

Prosíme, zaškrtněte následující čtyři políčka. Bez nich nemůžeme objednávku vyřídit.
Zaškrtnutí pátého políčka je zcela na vás. 

   potvrzuji, že jsem oprávněn nakládat s výše uvedenou nemovitostí ve 
smyslu objednaných služeb

   seznámil jsem se s aktuálním Ceníkem služeb**



   souhlasím s Pravidly objednávání realitních služeb přes internet**

   souhlasím se Zpracováním osobních údajů** pro účely objednávky

   souhlasím se zasíláním novinek a zajímavostí od ToMi 
     (tento souhlas můžete kdykoli odvolat)

Den odeslání objednávky: *

* po vyplnění formulář nezapomeňte uložit (ikonka vpravo nahoře v dokumentu) a
odešlete jej na e-mail info@tomi-prodejrealit.cz

** tyto dokumenty najdete na www.tomi-prodejrealit.cz
a to v sekci „Služby“ , v dokumentech ke stažení, dokument Zpracování osobních údajů 
se nachází v patičce webu (Ochrana osobních údajů).

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci. V případě, že je objednávka vyplněna
správně, pošleme fakturu, pokud některý údaj v objednávce chybí, budeme Vás co

nejdříve kontaktovat. Michaela, ToMi pro zákazníky.

mailto:info@tomi-prodejrealit.cz
http://www.tomi-prodejrealit.cz/
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