G R E I CE

H O M E S
A sua casa. Your Home.

GESTÃO DE PROPRIEDADES

Na Greice Homes oferecemos aos nossos clientes um portfólio completo de serviços de
gestão de propriedades.
Clique aqui para mais detalhes e preços
Serviços de Gestão de Propriedade

Unidade

* Preço €

Posse de chave
Contato de Emergência 24 Horas
Visita e Relatório à Propriedade
Leituras de contador e ou Levantamento de
correio
Pagamento de contas correntes e controle
Serviços administrativos
Supervisão de trabalhos
Serviços de limpeza
Manutenção simples (Segunda a Sexta-feira)
Lavandaria
Pacotes de boa-vinda
Transferência do aeroporto (1 direção)
Baby sitting
Berço
Berço + cadeira de papa
Cadeira de papa
Licença de Alojamento Local

por ano
por ano
cada/ hour

150
150
35

cada

30

cada
por hora
por hora
por hora
por hora
por kilo
desde
1 direção (4 People)
por hora
por semana
por semana
por semana
apenas o serviço

3.5
30
40
12
17
3.5
30 (apenas o serviço)
38
20
45
70
35
400

* Preços são sujeitos a (IVA) de 23% | Os preços podem variar de acordo com o tamanho e as
especificações da propriedade
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Pacote de Gestão Ouro
Oferecemos também um pacote completo para gestão e manutenção da sua propriedade
durante 12 meses por ano.
Clique aqui para visionar informações e preços
Pacote de Gestão Ouro

* Preço €/ month

Studio
Apartmento T1
Moradia T1
Apartmento T2
Moradia T2
Apartmento T3
Moradia T3
Apartmento T4
Moradia T4
Apartmento T5
Moradia T5
Moradia T6

30
45
50
70
80
80
90
100
130
130
150
160

* Preços sujeitos á (IVA) de 23% | Os preços podem variar de acordo com o tamanho e as
especificações da propriedade
Todos os serviços básicos estão incluídos na nossa taxa mensal e nossos clientes do Pacote
Ouro pode beneficiar de uma gama abrangente de serviços com desconto:
Serviços incluídos no Pacote Ouro
Pagamento de todas as contas correntes e controle
Serviço administrativo
Visita regular a propriedade
Manutenção Básica
Contacto de Emergência 24 Horas
Relatório da propriedade
Presença física em reuniões de condomínios
Entrega de todos os documentos ao cliente e contabilista (Mensal/ anual)
Fornecimento mensal de extracto de conta e provas de pagamento
Gestão do arrendamento para férias
Preparação da propriedade para os convidados
www.greicehomes.com
AMI 9554
Marina de Vilamoura | Avenida da Marina | Complexo Marina Plaza | Loja 39 | 8125-401 | Quarteira

Entrega de todos os documentos ao cliente e contabilista (Mensal/ anual)

Serviços extras pacote Ouro

Unit

* Preço €

Serviços de limpeza (Segunda a sexta-feira)
Serviços de limpeza (Domingos e feriados)
Manutenção simples (Segunda a Sexta-feira)
Lavandaria
Pacotes de boa-vinda
Transferência do aeroporto
Baby sitting
Berço
Berço + cadeira de papa
Cadeira de papa
Licença de Alojamento Local

por hora
por hora
por hora
por kilo
apenas o serviço
1 direção (4 Pessoas)
por hora
por semana
por semana
por semana
apenas o serviço

10
13
16
3.25
25 (apenas o serviço)
35
17
40
60
30
350

* Preços sujeitos á (IVA) de 23% | Os preços podem variar de acordo com o tamanho e as
especificações da propriedade

Gostaria de saber mais? Contacte-nos hoje!
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