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Sprzedając dom lub mieszkanie musisz przejść przez szereg skom-

plikowanych etapów, aby finalnie zostać szczęśliwym posiadaczem 

gotówki na koncie. Dla wytrwałych, pragnących samodzielnie prowa-

dzić sprzedaż nieruchomości, przygotowaliśmy garść porad, aby – jeśli już 

podejmą się bezpośredniej transakcji - mogli zrobić to szybko i  bez-

piecznie. 

Chcieliśmy stworzyć praktyczny poradnik, zawierający opis pod-

stawowych zasad, które pomogą przebrnąć przez proces sprzedaży. 

Dzięki komentarzom ekspertów z branży nieruchomości oraz marke-

tingu, e-book został dodatkowo wzbogacony o niestandardowe spo-

strzeżenia, będące świetnymi wskazówkami skutecznego działania.

Praktycznej lektury!

Dlaczego?
Rozdział 1 1
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freedom nieruchomości jest firmą, której celem jest uwalnia-

nie właścicieli nieruchomości od problemów niesprzedających się 

mieszkań, domów czy działek. W związku z tym, nasze działania 

skoncentrowane są na tworzeniu efektywnych rozwiązań mar-

ketingowych i komunikacyjnych. Fundamentem naszej pracy jest 

filozofia szybkiej sprzedaży. Do ofert nieruchomości podchodzimy 

jak do marek. Każda musi mieć swój niepowtarzalny wizerunek, 

dzięki któremu wyróżnia się na rynku i w maksymalnym stopniu 

angażuje uwagę kupujących.

Chcemy propagować w środowisku pozytywne praktyki! Kreować 

nowoczesną kulturę zawodu pośrednika. Nie tego zanurzonego w pa-

pierach i spoglądającego posępnym wzrokiem znad biurka, lecz otwar-

tego, słuchającego innych i przede wszystkim rozumiejącego dzisiej-

szy świat. Jesteśmy obecni w takich miastach jak Warszawa, Gdynia, 

Gdańsk, Szczecin, Poznań, Katowice, Łódź, Kraków czy Białystok.

Partnerzy medialni

Partnerzy
Rozdział 2 2

http://otodom.pl
http://nieruchomosci-online.pl
http://nportal.pl
http://domiporta.pl
http://morizon.pl/
http://housedoctorpolska.pl/
http://dom.gratka.pl
http://domy.pl
http://dknotus.pl
http://szybko.pl
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1. Ustal cel

Bez wątpienia pierwszym punktem na wyboistej drodze sprzeda-

ży nieruchomości jest próba określenia celów. Na tym etapie warto 

zadać sobie 3 podstawowe pytania:

   Dlaczego sprzedaję i co mnie tak naprawdę interesuje? 

 Ý Czas sprzedaży, uzyskanie określonej kwoty, wzbogacenie się, po-

zbycie się nieruchomości, czy może jeszcze coś innego. Od wybo-

ru celu zależy rodzaj przyjętych działań. 

   Interesuje mnie kupujący, który swój zakup będzie finansował 
z kredytu, czy ze środków własnych?

 Ý Ta decyzja mocno determinuje czas sprzedaży. Musisz mieć 

świadomość, że kredytowanie zakupu wydłuża transakcję nawet 

o 2-3 miesiące, lecz jednocześnie skraca czas poszukiwania kupca 

(klienci gotówkowi to rzadkość na rynku).

   Jak szybko mogę zwolnić nieruchomość? 

 Ý To bardzo ważne, aby w ogłoszeniu zakomunikować czas przekazania 

25 sposobów na szybką 
sprzedaż

Rozdział 3 3
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nieruchomości. Większości kupujących zależy na  wprowadzeniu się 

do mieszkania czy domu zaraz po zakupie. Warto mieć to na uwadze 

i odpowiednio wcześnie się zabezpieczyć.

2. Sprawdź dokumentację

Po pierwsze, zanim wystawisz ofertę warto przeanalizować dokument 

nabycia prawa do nieruchomości. Należy przeczytać go uważnie i spraw-

dzić jakie konsekwencje czekają nas podczas sprzedaży. Czy w  ogóle 

możemy do niej przystąpić? Zdarza się bowiem, że sprzedajemy zapomi-

nając o tym, że mieszkanie ma kilku współwłaścicieli bądź nie zostało prze-

prowadzone albo zakończone postępowanie spadkowe. Inną sytuacją jest 

ustanowiona służebność np. osobista albo umowa dożywocia czy niewy-

meldowana osoba, zawarta umowa najmu bądź po prostu niechciany lo-

kator, który sprawia ogromne problemy z wyprowadzką. Tu warto dodać, 

że nie ma obowiązku ujawniania zapisu o dożywocie w księdze wieczystej 

nieruchomości. Często sami zapominamy o takich faktach, a niemiła nie-

spodzianka z lokatorem w lokalu będzie nie tylko kłopotem nabywcy, ale 

przede wszystkim naszym.

Po drugie, należy upewnić się, czy nie poniesiemy kosztów po-

datkowych związanych z osiągnięciem dochodu ze sprzedaży. Obec-

nie funkcjonują tzw. trzy progi podatkowe wpływające na naliczenie 

podatku dochodowego. To, czy go zapłacimy czy nie, zależy do czasu, 

w którym nabyliśmy i sprzedajemy naszą nieruchomość, za jaką cenę 

oraz od tego na co przeznaczymy środki uzyskane ze sprzedaży.
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 Po trzecie, aby nie wpaść w kłopoty finansowe, należy „prześwie-

tlić” mieszkanie pod względem technicznym. Jeśli lokal ma wady, któ-

re zatailiśmy (np. wilgoć, prowizoryczne podłączenie instalacji itp.) 

albo o których zapomnieliśmy, a kupujący po nabyciu nieruchomości 

stwierdził, że takie występują, wówczas ciąży na nas odpowiedzial-

ność. Stosuje się tu zasadę rękojmi za wady w rzeczy.

3. Przeanalizuj rynek 

Przed przygotowaniem oferty, jej wyceną i ustaleniem działań pro-

mocyjnych, konieczna jest analiza rynku. Sprawdź, ile ofert sprzeda-

ży mieszkań tego typu jest na serwisach ogłoszeniowych. W jakich 

cenach są wystawione? Jaka część z nich jest podobna do Twojej pod 

względem głównych kryteriów, tj. powierzchni, liczby pokoi, położe-

nia i  standardu? Warto też sprawdzić jak wysoko pozycjonowane są 

podobne oferty, co pozwoli określić budżet reklamowy na promocję.

Nie da się dobrze sprzedać nieruchomości bez dokonania 

wyczerpującej analizy rynku. Musimy odpowiedzieć sobie na 

szereg pytań –  na ile nasza nieruchomość jest unikatowa i jak 

duża będzie konkurencja ze strony innych ofert? Jak duży jest 

popyt na zbliżone nieruchomości? Jak szybko i w jakich cenach 

sprzedają się analogiczne nieruchomości? Czy aktualnie ceny 

raczej rosną czy maleją? Kto może szukać nieruchomości takiej 

jak nasza, w  tej konkretnie lokalizacji? W  jaki sposób będzie te 

poszukiwania prowadził – wyłącznie w  internecie, jeżdżąc po 
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okolicy i wypatrując nieruchomości na sprzedaż, czy też zatrudni 

do poszukiwań agencję nieruchomości?

Na część z tych pytań można znaleźć odpowiedź na popularnych 

portalach związanych z branżą – w szczególności na pytania wyma-

gające porównania ofert nieruchomości na rynku. Niektóre portale 

(jak np. morizon.pl) publikują też cyklicznie informacje o zmianach 

cen w popularnych lokalizacjach. Czasem będziemy zmuszeni zdać 

się na  zdrowy rozsądek i własne wyczucie. Im bardziej nietypową 

mamy nieruchomość, tym trudniej samodzielnie na powyższe pyta-

nia opowiedzieć.

Dopiero mając odpowiedzi na te pytania możemy pójść dalej 

i  dopasować taktykę sprzedaży do wyznaczonych wcześniej celów. 

Jarek Święcicki, Prezes Zarządu Grupa Morizon SA  

– Melog.com sp. z o.o

4. Poprawnie oszacuj cenę

Określenie ceny ofertowej nieruchomości to najbardziej kon-

trowersyjny etap w całym procesie sprzedaży. Dochodzi tu do typo-

wego konfliktu interesów. Wycena sprzedającego jest subiektywna 

co w zdecydowanej większości przypadków objawia się tym, że ocze-

kiwana cena jest wyższa od tej, którą rynek jest w stanie zapłacić. Wy-

nika to z faktu dodawania przez sprzedającego wartości niematerial-

nych: sentymentów, własnych doświadczeń, subiektywnego poczucia 

estetyki i piękna. Cechy, które wymieniamy są istotne i być może wpły-
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wają na wartość nieruchomości, lecz niestety tylko dla sprzedającego. 

Z punktu widzenia kupującego nie mają wymiernej wartości. Dla niego 

liczą się „suche” fakty: funkcjonalność i własna sytuacja ekonomiczna. 

Cenę nieruchomości ustalaj rozsądnie i we współpracy z osobą 

znającą rynek, a nie na podstawie gazet, portali ogłoszeniowych lub 

znajomych którzy niedawno sprzedali „identyczne” mieszkanie.

Właściwa cena to jedna z większych niewiadomych w przypadku 

nieruchomości, a jednocześnie element, który będzie współdecydo-

wał o atrakcyjności oferty. Nie tość, że mamy poprawnie oszacować 

wartość nieruchomości to jeszcze pozostaje nam przekonać kupują-

cego do słuszności naszej opinii. Jak zrobić to szybko, sprawnie i po-

prawnie? Przede wszystkim zebrać dane. Źródeł jest kilka i przy wy-

korzystaniu ich wszystkich można wykonać solidną analizę. Warto 

wiedzieć, że można skorzystać z doświadczenia biur nieruchomości, 

gdyż agencje współpracujące z NBP mają dostęp do raportu z cena-

mi transakcyjnymi, który przygotowuje raz w kwartale Narodowy 

Bank Polski. Danych transakcyjnych zazwyczaj brakuje, a często po-

chodzą one sprzed kilku lub kilkunastu miesięcy. Naszym zadaniem 

jest natomiast wycenienie nieruchomości w chwili obecnej, a nie pół 

roku temu. Dlatego można również poprosić o wycenę rzeczoznawcy 

lub skorzystać z gotowych narzędzi jak np. automatyczny model wy-

cen AVM Szybko.pl (szybkoPLUS.pl i ceny.szybko.pl)

Marta Kosińska, PR & marketing manager, Szybko.pl

http://szybko.pl
http://szybkoPLUS.pl
http://ceny.szybko.pl
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5. Pomyśl o potencjalnym kliencie

Nieruchomość, którą sprzedajesz, jest przeznaczona dla kogoś in-

nego już w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży. Tym kimś jest kon-

sument, który ma określony styl życia, preferencje i oczekiwaniami 

co do przyszłego miejsca zamieszkana. Aby zwiększyć szanse na za-

warcie szybkiej transakcji, warto zastanowić się kim on jest. Czyn-

niki, dzięki którym możemy zidentyfikować naszego potencjalnego 

klienta, dzielimy na demograficzne, psychograficzne, ekonomiczne 

i behawioralne. Pierwsze określają wiek, płeć i etap życia. Psychogra-

ficzne dotyczą stylu życia, ekonomiczne - zasobności portfela, czy wy-

kształcenia, a behawioralne - rodzajów poszukiwanych korzyści (niska 

cena, wygoda, prestiż, bezpieczeństwo, spokój).
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P L A N  S P R Z E DA Ż Y

Od czego zacząć? 

Chcesz szybko sprzedać nieruchomość? 

zgłoś się do nas ›

ustal cel sprzedaży

sprawdź i skompletuj 
dokumentację

przeanalizuj rynek

oszacuj cenę

określ klienta 
docelowego

1

2

3

4

5

mailto:marketing%40freedom-nieruchomosci.pl?subject=Kontakt%20ebook
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6. Zadbaj o wizerunek

Kupujący podejmuje decyzję o „zainteresowaniu” ze względu na 

wizerunek, który napotyka. Liczy się to jak oferta wygląda i jak jest za-

prezentowana. Im ciekawsza forma prezentacji, im dłużej kupujący 

z nią „przebywa”, tym jest bardziej zaangażowany i ma do niej pozy-

tywne nastawienie. Zastosowanie ma tutaj prosta zasada - większe 

zaangażowanie zmniejsza chęć odrzucenia.

Sprzedając mieszkanie nie można zapominać, że kupujący 

kierują się w znacznym stopniu emocjami. Tak naprawdę nie chcą 

oglądać ścian i zlewów. Patrząc na ofertę chcą oczami wyobraźni 

zobaczyć własne dzieci bawiące się na podłodze, przyjaciół zebra-

nych przy wspólnym stole, czy popołudniowy relaks na kanapie. 

Jeśli oferta jest podana nieprzystępnie, nie pobudza wyobraźni 

i nie przemawia do emocji, to szybko zostanie odsiana przez gęste 

sito. Takie nagminne błędy, jak brak rzutu mieszkania, czy niewy-

raźne zdjęcia z reguły dyskwalifikują ofertę. Profesjonalna sesja 

fotograficzna, przejrzysty opis nieruchomości, czy nawet funkcja 

wirtualnego spaceru znacznie ułatwiają pozytywny odbiór.

Nie należy też zapominać, że dla większości osób zakup miesz-

kania to ogromny wydatek. Kupujący chcą mieć poczucie, że obsługa 

będzie adekwatna do kwoty transakcji. Jeśli na stole leżą setki tysięcy 

złotych, a sprzedający traktuje nas jak pani w sklepie mięsnym, trud-

no zbudować dobrą relację i wzbudzić zaufanie. 

Jacek Kłosiński, Creative Director,  

ENEGRAM, klosinski.net
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7. Home staging

Cele home stagingu jest pokazanie potencjału funkcjonalnego 

nieruchomości. To sposób prezentacji oferty czyni z niej atrakcyj-

ną bądź nieatrakcyjną, a nie mieszkanie samo w sobie. Techniki 

home stagingu takie jak: pierwsze wrażenie, odgracanie, de-

personalizacja, czy neutralizacja, sprawiają, że oferta tak przy-

gotowana do sprzedaży wyróżnia się wizualnie spośród innych 

na rynku. Dodatkowo home staging wyręcza kupującego z czyn-

ności, które on sam poniósłby zaraz po zakupie nieruchomości. 

I wreszcie home staging koncentruje uwagę kupującego na zale-

tach nieruchomości. 

To swego rodzaju wykładnia tego, w jaki sposób kupujący postrze-

ga ofertę, oraz w którym kierunku powinien iść jej marketing.

Przykład działań homestagingowych, fot. arch. freedom nieruchomości
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8. Pamiętaj o szczegółach

Diabeł tkwi w szczegółach, nieprawdaż? Przygotowanie nieru-

chomości do sprzedaży to nie tylko wystrój, ale i drobne naprawy. 

Poplamione blaty, skrzypiące drzwi, przepalone żarówki z pewnością 

nie podnoszą jej wartości.

Należy pamiętać, że Kupujący, wchodząc do domu, będzie oce-

niał wszystko co tam zastanie. Umysł na poziomie podświadomym 

będzie rejestrował za pomocą wszystkich zmysłów każdy najdrob- 

niejszy szczegół otoczenia, składając setki informacji w jeden pro-

sty przekaz – TAK, podoba mi się i czuję się tu świetnie lub NIE, nie 

podoba mi się – chcę wyjść. 

Jedno niedopatrzenie będzie traktowane jako przypadek, np. 

lekko obruszony włącznik światła. Natomiast jeżeli dołączy do niego 

pęknięcie na suficie, odpadające listwy przy podłodze, ślad grzyba w 

kąciku przy oknie, kamień na kranie w łazience, nieprzyjemny zapach 

itp., to podświadomość wygeneruje uproszczony obraz mieszkania 

do remontu. I to do generalnego! To jest coś, co my nazwaliśmy „efek-

tem negatywnej synergii”. To wszystko wymaga naprawy i to zgodnie 

ze sztuką, nie tylko na czas sprzedaży. 

Jednocześnie należy pamiętać, by nie skupiać się jedynie 

na  usunięciu mankamentów i nie- doróbek. Nie mniej istotne jest 

zadbanie o taki wystrój nieruchomości, który utworzy ogólne 

wrażenie kojącej harmonii. Odpowiednie kolory „płynące” przez całą 

nieruchomość podkreślą jej charakter i scalą wszystkie pomiesz-
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czenia w jedność tworząc przemyślaną całość. Aranżacja meblami, 

oświetlenie, obrazy i akcesoria służą określeniu i pokreśleniu funkcji. 

Stworzone, przemyślane punkty skupiające uwagę w sposób natural-

ny, prowadzą wzrok pozwalając zapamiętać oglądane wnętrze.

Grzegorz Pietrucha, Country Director,  

House Doctor Polska, housedoctorpolska.pl 

9. Odgracanie i porządki

Mamy naturalną skłonność do gromadzenia rzeczy. Zapewne każdy 

z nas ma tonę przedmiotów, z których nie korzysta, ale uważa, że z pew-

nością kiedyś się przydadzą. Nie, nie przydadzą się. Niepotrzebnie tyl-

ko zajmują przestrzeń, negatywnie zmieniając wygląd wnętrza. 

Porządek jest sprawą zupełnie bezdyskusyjną. Mieszkanie czy 

dom wystawione na sprzedaż muszą być bezwzględnie czyste i pach- 

nące naturalną świeżością. Doczyszczone łazienki i kuchnia, czyste 

okna i podłogi wpływają pozytywnie na podświadomość, sprawia- 

jąc wrażenie ogólnego „zadbania”. W skrajnych przypadkach brud 

i brzydki zapach może prowadzić do znacznego obniżenia ceny lub 

w ogóle zaważyć na transakcji. 

Niezależnie od wielkości nieruchomości są dwie stałe cechy 

pożądane przez kupujących: przestrzeń i światło. Nadmiar mebli, 

bibelotów, roślin i tkanin w oknach skutecznie zmniejsza przestrzeń 

i odgradza od tego co najcenniejsze – naturalnego światła. Dlatego 

zaleca się na czas sprzedaży znaczne ograniczenie przedmiotów 
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w  nieruchomości zdecydowanie sprawdza się tutaj nieśmiertelna 

zasada – „mniej znaczy więcej”. 

Izabella Dębek, Design and Trainging Director,  

House Doctor Polska, housedoctorpolska.pl 

10. Zrób profesjonalne zdjęcia

Zdjęcia telefonem komórkowym, czy zwykłym aparatem to już 

przeżytek. Aby skłonić kupującego do przejrzenia właśnie naszego 

ogłoszenia należy zachęcająco zaprezentować ofertę. Tylko szero-

ki kąt zdjęcia i dobre światło sprawią, że klient nie zobaczy już po-

łowy kanapy lub fragmentu okna. Reszta pokoju nie będzie zagadką 

– wszystko dostanie jak na tacy: objętość wnętrza, widok na trzy ścia-

ny i taki sam z drugiej strony. 

Dobrze zrobione zdjęcia spowodują, że oferta zostanie wyróż-

niona, stanie się zauważalna i będzie skupiać uwagę klientów swoją 

świeżością. Czego więcej nam trzeba? 

Zadbaj o:
•	 naturalne światło, które sprawia, że zdjęcia są jasne i bardziej au-

tentyczne.

•	 postaraj się, aby zdjęcie główne wyświetlane na listach, przedsta-

wiało najbardziej reprezentacyjną część Twojej nieruchomości,

•	 wykonuj zdjęcia zachowując poprawność krzywizn (piony i po-

ziomy), jasno zaznaczając co jest na pierwszym, a co na dal-

szych planach,
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•	 zwracaj uwagę, aby zbyt sufit i podłoga nie zajmowały więcej niż 

40% powierzchni zdjęcia,

•	 nie zamieszczaj zdjęć ciemnych, bądź z tzw. przebłyskami,

•	 posprzątaj przestrzeń, którą fotografujesz, zwracając uwagę 

na  szczegóły: krzywo stojącą lampkę, niedomknięte drzwiczki, 

włączny telewizor, niedbale wiszące kable,

•	 zrób fotografię każdego z pomieszczeń najlepiej z dwóch stron,

•	 pamiętaj o zdjęciach z zewnątrz: klatka schodowa, wejście do bu-

dynku, budynek, najbliższa okolica.

Dobra fotografia nieruchomości to nie tylko odpowiednia perspektywa 

czy światło, ale przede wszystkim uporządkowana przestrzeń. Kupujący 

odwracają wzrok i czują niesmak oglądając zagracone pomieszczenia, nie-

przytulne sypialnie, czy stosy naczyń w zlewie. Warto zrobić z tym porzą-

dek, gdyż w końcu sprzedajemy mieszkanie, a nie środki czystości i garnki.

Przykład działań homestagingowych, fot. arch. freedom nieruchomości
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11. Porzuć sentymenty

Aby szybko sprzedać nieruchomość musimy konkretnie i sta-

nowczo odciąć się od oraz sentymentów. W tym przypadku wska-

zana jest neutralność, pozwalająca zapomnieć o tym, że mieszkanie 

które sprzedajemy należy do nas. Dzięki temu nowy kupujący będzie 

miał wrażenie, że kupowane wnętrze czeka tylko na niego, a nie tęsk-

ni za poprzednim właścicielem. Usuń z widoku osobiste przedmioty, 

zdjęcia, dyplomy, obrazy oraz inne personalne rzeczy.

12. Pokaż funkcjonalność wnętrza

Nie sprzedajemy bezdusznych wnętrz lecz styl życia. Dlatego warto 

zaaranżować nieruchomość wg określonego stylu, który będzie spójny 

i  wyrazisty. Dodatkowo, sama forma prezentacji powinna zwracać uwa-

gę na korzyści funkcjonale wnętrza. To bardzo ważne, aby potencjalnemu 

kupującemu nie mówić o „salonie naprzeciwko” lub „ładnej sypialni”, gdyż 

są to informacje nie budzące emocji kupującego. Lepiej pokazać te miejsca 

jako strefy odpoczynku, czy czasu wolnego, spędzanego w gronie rodziny 

przy dźwiękach dobrej muzyki lub też ulubionego filmu.
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13. Skoncentruj się na emocjach 

Jesteśmy tacy, jakimi postrzegają nas inni. Posępne miny, ponure 

spojrzenia i niczym nieuargumentowany dystans nie rzutują pozytyw-

nie na nasze intencje. Szczery uśmiech i otwartość zdecydowanie lepiej 

sprzedają mieszkanie niż podejrzliwe zakusy.

Zadbaj o swój dobry nastrój i pozytywne nastawienie. Bądź ser-

deczny, otwarty i chętny do udzielania informacji. 

Traktuj kupującego jak oczekiwanego gościa. 

Czasy, w których do sprzedania mieszkania wystarczał bill-

board z chwytliwym hasłem i atrakcyjną ceną za metr kwadrato-

wy minęły, zdaje się, bezpowrotnie. Nic więc dziwnego, że od ja-

kiegoś czasu deweloperzy stawiają na działania, mające na celu 

wywoływanie w  swoich potencjalnych klientach odpowiednich 

emocji. Zakup nieruchomości to dla wielu ludzi najważniejsza 

i największa inwestycja w całym życiu. Chcą być pewni, że podej-

mują decyzję najlepszą z możliwych. Właśnie w tej kwestii nie do 

przecenienia okazuje się rola specjalistów od kreowania wizerun-

ku, którzy już na etapie budowania strategii komunikacji określa-

ją m.in. jakim językiem będą się zwracać do swoich odbiorców 

oraz które atuty danej inwestycji będą promować. W momencie, 

w którym w dniu podpisania umowy piękne, zielone i nowocze-

sne osiedle z folderu reklamowego przypomina raczej dziurę 

w ziemi, sztuką jest rozpoznać realne pragnienia klienta i podać 

mu na tacy gotowe rozwiązanie w postaci idealnego wyobraże-
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nia jego przyszłego mieszkania. Zamiast bazować na sztywnych 

liczbach i nudnych sloganach, spróbujmy - odwołując się do real-

nych potrzeb przyszłych klientów - sprzedawać styl życia. Roz-

mowa na temat tego, w jaki sposób zakup danego lokum wpłynie 

w przyszłości na życie naszej rodziny, będzie zabiegiem znacznie 

efektywniejszym od najlepszej wizualizacji.

Paweł Bielecki, Social Media Beast, CEO Social Hunters,

www.pawelbielecki.in | www.social-hunters.com
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14. Powalcz o promocję 

Dlaczego warto promować oferty? Ponieważ dzięki temu no-

tują one blisko o 90% większą skuteczność, niż te niepromowane. 

Co więcej, dobra reklama zapewnia nie tylko ruch na ogłoszeniu, ale 

przede wszystkim wzbudza zainteresowanie nim, co bezpośrednio 

rzutuje na ilość zapytań i telefonów. Dzięki temu możemy efektywniej 

przeprowadzać prezentacje i kojarzyć klientów. 

Wyróżnienie oferty to milowy krok do pozyskania potencjal-

nych klientów. Wyświetlanie ogłoszenia przed ofertami konku-

rencji, to skuteczny sposób na pozyskanie potencjalnych klien-

tów. O kolejności wyświetlania oferty decyduje liczba punktów, 

o jakie oferta zostaje podbita. Każdy serwis udostępnia statystki 

przeglądania ofert, co pomaga poprawiać skuteczność wyróż-

nień.

Warto zadbać o odpowiedni układ i opis oferty. Określając, 

kto jest jej odbiorcą pokazujesz, że znasz się na swojej pracy. Ty-

tuł powinien wyróżniać się spośród innych. Zadbaj o dobór słów 

kluczowych w tekście opisu, który powinien zawierać wszystkie 

istotne szczegóły. Użytkownicy poszukujący nieruchomości za-

znaczają ważne dla nich detale, np. taras, strych, jezioro, park, 

winda, balkon, parking, garaż podziemny.

Oferta powinna być atrakcyjna wizualnie. Stosuj akapity, opisy 

z przymiotnikami, nagłówki. Zrezygnuj z języka pełnego specjali-

stycznych sformułowań. Dobrej jakości zdjęcie nieruchomości za-



26 skutecznych porad na szybką sprzedaż nieruchomości 24

mieszczone obok jej opisu, podnosi skuteczność zamieszczanych 

ofert. Ważne, aby zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami oferty 

zajmowało użytkownikowi nie więcej niż 3 minuty.

 Artur Osak, Business Relationships Specialist  

w Polska Press Grupa, dom.gratka.pl, osak.bblog.pl

15. Reklamuj się skutecznie 

Skuteczna reklama nieruchomości to przede wszystkim ta nasta-

wiona na efekty. Z naszych doświadczeń wiemy, że najlepiej sprawdzają 

się działania oparte na promowaniu ofert na 2-3 portalach, mających 

największy zasięg w danej lokalizacji. Dodatkowo warto wzmacniać 

reklamę poprzez obecność w lokalnych serwisach ogłoszeniowych 

i  informacyjnych, inwestowanie w media społecznościowe i strony in-

ternetowe typu landing page. Absolutnie koniecznym działaniem jest 

baner na nieruchomości oraz organizacja dni otwartych.

 Jak szybko sprzedać nieruchomość? Nie będę pisał, że dobrze 

jest dać ogłoszenie w serwisie nieruchomościowym, bo zabrzmiałoby 

to  trochę jak kryptoreklama, a poza tym wydaje się być rzeczą oczy-

wistą. Według mnie nie ma złotej rady, która sprawdzi się w każdej 

sytuacji. No może poza dobrą ceną. Jeśli ona będzie naprawdę niska 

to jest duża szansa, że trafimy na spekulanta, który zwietrzy swoją 

szansę na zarobek. To jednak przydatne jest tylko wówczas gdy chce-

my pozbyć się danej nieruchomości. W większości przypadków nasza 

motywacja jest jednak inna. Granie ceną jest ważne, ale to tylko jeden 

z elementów układanki, i wbrew pozorom wcale nie najważniejszy. 
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Nieruchomość to produkt złożony. Lokalizacja, stan techniczny, po-

rządek prawny, reputacja danego miejsca i związany z tym prestiż, 

lub jego brak, plan zagospodarowania przestrzennego i związana 

z nim perspektywa wzrostu/spadku wartości danej nieruchomości 

oraz możliwości jej upłynnienia. To wszystko to składniki, które mają 

o wiele większe znaczenie w sprzedaży niż najbardziej nawet wyszu-

kane techniki reklamowe czy sprzedażowe. Mało kogo stać na to by 

zakupu nieruchomości dokonywać pod wpływem impulsu chwili wy-

wołanego reklamą. Ostatecznie będzie to przemyślana decyzja, gdzie 

najpierw wszystkie wymienione wcześniej składniki zostaną poddane 

dokładnym analizom. Myślę, że można zaryzykować stwierdzenie, że 

dobre nieruchomości sprzedają się same. Rola sprzedawców ogra-

nicza się do umożliwienia potencjalnemu klientowi zapoznania się 

z ofertą, czyli de facto do działań marketingowych. Jeśli sporo osób 

interesuje się daną nieruchomością, ale nie dochodzi do transakcji to 

problem nie leży niestety w marketingu, ale w samym produkcie - czyli 

po prostu w nieruchomości.

 Marek Dornowski, Redaktor Naczelny ESTATE,  

Head of Communication&Development NNV, nieruchomosci-online.pl

16. Przestrzegaj zasad 

Aby ogłoszenie nieruchomości było skuteczne, trzeba przestrze-

gać kilku podstawowych zasad:

•	 należy zadbać o jego aktualność, poprawność zawartych informa-

cji oraz rzeczowość,
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•	 ogłoszenie powinno zawierać dobre zdjęcia z zewnątrz oraz we-

wnątrz, rzut oraz widok z Google Street View,

•	 w ofercie muszą być jasno zakomunikowane zasady prezentacji, 

podany kontakt do opiekuna oraz jego zdjęcie,

•	 na końcu, chociaż nie mniej ważne – to my musimy być przygoto-

wani na kupujących.

Pierwszym krokiem powinno być przyciągnięcie do Twojej 

oferty jak największej liczby zainteresowanych poszukujących.

Jak to zrobić? Zadbaj o zdjęcia – to na nie poszukujący w pierw-

szej kolejności zwracają największą uwagę. Niech ukazują atrak-

cyjnie zaaranżowaną przestrzeń, pobudzają marzenia. Opis 

nieruchomości zacznij od najważniejszych walorów. Zakończ 

zachęceniem do kontaktu – tzw. Call to action. To może wydać 

się banalne, ale prosty zwrot na końcu ogłoszenia, w stylu: „Za-

dzwoń, aby umówić się na prezentację”, zwiększy ilość otrzymy-

wanych telefonów.

Nie zapominaj też o tym, aby mierzyć skuteczność swoich dzia-

łań przeprowadzanych różnymi kanałami. Wyciągaj wnioski i na ich 

podstawie optymalizuj swoje działania marketingowe.

 Agata Polińska, Brand Manager otodom, otodom.pl

17. Bądź dostępny 

Podczas sprzedawania nieruchomości, musimy odpowiadać po-

trzebom potencjalnych klientów wtedy, kiedy to oni mają czas, a nie 
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odwrotnie. Statystyczny kupujący przegląda do 100 ofert zanim 

wykona telefon. Kiedy już do tego dojdzie, to w naszych rękach jest 

sprawić, aby poczuł się usatysfakcjonowany wyborem. Poczuj się jak 

przyjaciel, który nie może zawieść zaufania przyszłych lokatorów. 

Warto:
•	 w ogłoszeniu zawrzeć informacje o preferowanej formie i godzi-

nach kontaktu,

•	 podczas rozmowy telefonicznej zachować spokój, serdeczność 

i otwartość,

•	 nie godzić się od razu na pierwszy, sugerowany termin prezentacji 

oraz zaproponować inny dzień i godzinę aby sprawdzić determi-

nację zainteresowanego,

•	 przeznaczyć na prezentację od 30 minut do półtorej godziny,

•	 w sytuacjach kiedy jesteśmy zapracowani i mamy czas np. tylko 

w  weekendy, warto zorganizować osobę bardziej dyspozycyjną. 

Wówczas zwiększymy możliwości sprzedaży, ponieważ podwyż-

szymy częstotliwość prezentacji.

Jedną z fundamentalnych zasad w sprzedaży jest prawidło-

we eksponowanie danych kontaktowych, szczególnie gdy pierwszy 

kontakt nawiązywany jest on-line. Jeżeli nasz potencjalny klient 

nie będzie na tyle zdeterminowany, aby poświęcić czas na szukanie 

w ofercie numeru telefonu, a ma do wyboru kilka podobnych ofert, 

musimy liczyć się z tym, że go utracimy. Dobrą praktyką jest podawa-

nie kontaktu nie tylko w formatce kontaktowej, ale również zaraz pod 

opisem ogłoszenia. Klient będąc na fali emocji zaraz po przeczytaniu 

świetnie sformułowanego opisu powinien od razu wykonać do nas 

telefon lub wysłać wiadomość. W momencie kiedy skontaktuje się 
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z nami potencjalny klient musimy zadbać o to, aby poczuł, że rozma-

wia z osobą rzeczową. Truizmem jest twierdzenie, że najważniejsze 

jest pierwsze wrażenie, a zrobić je możesz tylko raz.

Podczas rozmowy telefonicznej wpływ na nasz odbiór może 

mieć ton głosu, poprawna składnia formułowanych zdań oraz upo-

rządkowana wypowiedź. W bezpośredniej relacji pozytywna ocena 

naszej osoby wynikać będzie zarówno z zachowań werbalnych jak 

i niewerbalnych. Ogromne znaczenie ma także nasz nienaganny 

i  dopasowany do sytuacji strój, który powinien być wyrazem szacun-

ku do klienta. W dobrym tonie, ale także we własnym interesie jest 

potwierdzenie godziny spotkania. Takie działanie dyscyplinuje obie 

strony. Rozmawiając już z klientem, starajmy się wykazywać postawę 

otwartą, dużo słuchać oraz właściwie parafrazować, a sztuka zada-

wania właściwych pytań będzie ogromnym atutem. Warto notować 

uwagi kupującego, a po prezentacji wysłać podsumowanie. To  po-

zwoli na wyeliminowanie wszelkich niedomówień. 

 Maciej Górka, Ekspert ds. nieruchomości. 

PR Manager. domiporta.pl
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18. Mów językiem korzyści 

Postaw się na miejscu kupującego. Zapomnij, że sprzedajesz 

mu własne miejsce, w którym spędziłeś lwią część swojego życia. 

Pozbądź się sentymentów, spójrz realnie na swoją nieruchomość 

i   powiedz mu to, co chce usłyszeć, czyli przedstaw rozwiązanie 

jego problemów. 

Zamiast mówić, że dom ma wspaniałą lokalizację, powiedz, że dzię-

ki przeprowadzce w to miejsce będzie mieć bliżej do pracy, a co za tym 

idzie – zaoszczędzi na benzynie. Opisz otoczenie w taki sposób, aby 

ujrzał możliwość spędzania wolnego czasu z rodziną na powietrzu, 

czego nie mógł robić dotychczas. 

Większość ofert nieruchomości jest napisana źle: począwszy 

od poprawności językowej przez formatowanie tekstu po argu-

mentację. Naucz się pisać tak, by ludzie chcieli czytać, a więcej 

osób zapozna się z Twoją ofertą. Stosuj zasady webwritingu. 

Pisz krótkie, pojedyncze zdania, w stronie czynnej, bezpośrednio 

zwracając się do potencjalnego klienta. Unikaj słów, które nic 

nie mówią, papki marketingowej jak „wysoka jakość” i pochodne. 

Bądź konkretny. 

Przede wszystkim jednak zadbaj o język korzyści. Wiele osób 

popełnia błąd, utożsamiając cechę produktu z korzyścią. Szko-

ła tańca uczy tańczyć, ale korzyścią nie jest umiejętność tańca, 

a na przykład spędzenie miło czasu z partnerem czy perfekcyj-

ny układ taneczny na własnym ślubie. Z nieruchomościami jest 
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identycznie. 60 metrów kwadratowych to cecha produktu, ale 

jeżeli sprzedajemy tę powierzchnię pod biuro, warto zakomuni-

kować, ile osób może w tej przestrzeni swobodnie pracować.

 Artur Jabłoński Events & Communication @ Smart Space, 

jeszczejedenblog.pl

19. Bądź szczery

Ważne, aby być szczerym zarówno podczas rozmów telefonicz-

nych, jak i tych bezpośrednich na prezentacji. Próba ukrywania na-

wet drobnych wad czy usterek z łatwością zostanie zauważona 

przez kupującego na poziomie komunikacji niewerbalnej. Warto 

też pamiętać o tym, że jeśli mamy konkretne oczekiwania co do cza-

su sprzedaży, finansów czy innych preferencji sprzedażowych, nale-

ży wyartykułować je jasno i wyraźnie. Mówienie konkretami pomaga 

precyzyjnie ustalać zasady współpracy i spełniać wzajemne oczekiwa-

nia. I co najważniejsze, przyśpiesza sprzedaż. 
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20. Zachowaj spokój

Podczas negocjacji mogą pojawić się sytuacje stresowe, a nawet 

konfliktowe. To tak naprawdę czas wymiany wzajemnych oczekiwań 

i  żądań. Nic więc dziwnego, że każdy walczy o swoje. Warto pamiętać, 

aby zachowywać spokój i powściągliwość. Jeśli po usłyszeniu jakichś 

warunków masz ochotę zareagować w sposób agresywny, skutecz-

niej jest poprosić o dzień na przemyślenie propozycji. Kiedy emocje 

opadną, a Ty będziesz mieć chłodną głowę, łatwiej przyjdzie zająć odpo-

wiednie stanowisko, nie tracąc przy tym okazji do sprzedaży.

Kupujący są bardzo wrażliwi na wszelkie akty sprzeciwu czy manife-

stowania własnej postawy sprzedających. Z uwagi na dużą podaż, łatwiej 

jest im zrezygnować z oglądanej nieruchomości niż o nią walczyć.

Komunikacja zaczyna się na długo przed „otworzeniem ust” 

– musisz wiedzieć co chcesz przekazać i z kim rozmawiasz, czyli jakie 

są Twoje i Twojego rozmówcy cele oraz potencjalne argumenty. Dobre 

przygotowanie pomaga zachować spokój, unikać sytuacji kryzyso-

wych i lepiej odnaleźć się w momencie ich wystąpienia. Jeśli taki ma 

miejsce, nie pozwalaj sobie na inne formy wypowiedzi niż czyste argu-

menty i fakty. Nerwy nie są dobrym doradcą i zdarza się, że dyskusja 

przestaje być merytoryczna, gdy obie strony stają mocno przy swojej 

wizji. W każdych negocjacjach warto startować z wyższej „półki” i trzy-

mać w rękawie dodatkowe opcje, by być elastycznym oraz mieć moż-

liwość oddania pola bez straty końcowego celu. Odsłaniając wszystko 

na starcie nie mamy możliwości wykonania dodatkowych ruchów.

Paweł Harajda, Evangelist at OLCAMP
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21. Kontraktuj warunki

Po emocjonującej walce na oczekiwania i warunki transakcji, war-

to w sposób wyraźny wszystko podsumować i spisać. Najlepiej pod-

kreślając kilkukrotnie najbardziej newralgiczne punkty. To jest rów-

nież moment na podpisanie umowy przedwstepnej. Kontraktowanie 

nawet tak błahych wydawałoby się spraw, jak kwestia pozostawienia 

obrazów czy firanek, może zaoszczędzić mnóstwa nerwów, a niejed-

nokrotnie pozytywnie zamknąć sprzedaż.

22. Sprawdź możliwości... 

kupującego

Pamiętaj, że transakcja nie kończy się na ustaleniu warunków, ale 

na otrzymaniu przez Ciebie pieniędzy za sprzedaż. Dlatego warto 

zweryfikować możliwości finansowe kupującego. Czy zakupu doko-

nuje ze środków własnych, czy też wspiera się kredytem. Jeśli miejsce 

ma ta druga opcja to warto zapytać, czy ma już za sobą spotkanie z do-

radcą finansowym, czy sprawdził zdolność kredytowania i ma odpo-

wiedniej wielkości wkład własny.

Na tym etapie należy mieć przede wszystkim przygotowany 

numer księgi wieczystej (możesz go sprawdzić w  elektronicznej 

bazie https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html). 

Ponadto, w zależności od przedmiotu sprzedaży, należy być 
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przygotowanym na udostępnienie dokumentów niezbędnych do 

okazania notariuszowi, jak również tych, których będzie wymagał 

dodatkowo bank, gdy transakcja odbywa się przy wsparciu kredytu 

hipotecznego. Nie bez znaczenia w całym procesie sprzedaży, pozo-

staje weryfikacja klienta pod względem sposobu finansowania zaku-

pu nieruchomości, szczególnie gdy nie dysponuje on wystarczającymi 

środkami własnymi. Raport kredytowy, który kupujący może uzyskać 

we własnym zakresie, daje nam pewien obraz rzetelności kupujące-

go. Jednak kompleksowa ocena możliwości uzyskania kredytu jest 

już procesem o wiele bardziej skomplikowanym i wymaga fachowej 

wiedzy oraz doświadczenia. Przygotowanie przez specjalistę pełnej 

dokumentacji nieruchomości oraz skorzystanie z porad rekomen-

dowanego doradcy finansowego, są jednymi z głównych czynników 

gwarantujących pozytywną finalizację transakcji. 

Andrzej Płaczek, Notus Doradcy Finansowi

23. Zabezpiecz się (zadatek)

Aby skutecznie zabezpieczyć się na czas od umowy przedwstęp-

nej do aktu notarialnego, warto wziąć od kupującego zadatek. For-

mę, która w oczywisty sposób reguluje zobowiązania stron i mocno 

wiąże ich ustalenia. Jeśli kupujący wpłaci Ci określoną kwotę na za-

bezpieczanie transakcji (zwyczajowo jest to 10% ale nie powinno być 

mniej niż 5000 zł.) i wycofa się - pieniądze przepadną. Jeżeli zaś Ty 

zrezygnujesz, będziesz zobowiązany do zwrotu dwukrotności wpła-

conej przez kupującego kwoty.
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Jeśli znalazł się potencjalny nabywca naszej nieruchomości, 

to po ustaleniu wysokości opłaty, za którą zdecydujemy się zare-

zerwować mu naszą nieruchomość, musimy ustalić czy powyż-

szą opłatę przyjmiemy w formie zadatku czy zaliczki.

Zaliczka stwarza możliwość odstąpienia od umowy każdej 

ze   stron i nakłada na nas obowiązek jej zwrotu. Określają to 

przepisy ogólne, dotyczące umów wzajemnych - art. 494 kodek-

su cywilnego. Natomiast formę zadatku określa art. 394 kodeksu 

cywilnego i w tym wypadku odstąpienie od umowy przez kupu-

jącego, spowoduje utratę na naszą rzecz wpłaconego zadatku. 

Gdybyśmy to my odstąpili od umowy, musimy zwrócić kupują-

cemu zadatek w podwojonej wysokości. Wyłączeniem jest sytu-

acja rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponoszą obydwie strony lub żadna z nich.

Wynika z tego, że zaliczka, w przeciwieństwie do zadatku, 

w żaden sposób nie stanowi zabezpieczenia wykonywanej umo-

wy. Jeśli więc oczekujemy ze strony kupującego odszkodowania 

w przypadku niewywiązania się z umowy, zdecydowanie wybie-

rajmy formę zadatku.

Cezary Sobański, Notus Doradcy Finansowi

24. Zbierz dokumenty

Kiedy już jesteś po wiążących ustaleniach, wróć do formalności 

i  raz jeszcze zweryfikuj aktualność posiadanych dokumentów. Przede 
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wszystkim podstawę nabycia (umowa sprzedaży, darowizna, przydział 

czy stwierdzenia nabycia spadku). Kolejno zaświadczenie z  Urzędu 

Miasta, poświadczające aktualny stan zameldowania oraz zaświad-

czenie dot. salda opłat eksploatacyjnych. Ewentualnie aktualny stan 

zadłużenia hipotecznego oraz promesa wierzyciela, że wyraża zgodę 

na spłatę i wykreślenie hipoteki.

To tylko niektóre z dokumentów, jakie należy sprawdzić i przygo-

tować, aby zagwarantować sobie bezpieczną transakcję.

25. Wybierz dobrego notariusza

Przedostatnim elementem jest wizyta u notariusza i akt notarial-

ny. Chociaż z pozoru czynność ta wydaje się nieskomplikowana i po-

wtarzalna (dziennie aktów pisze się tysiące), to jednak warto mieć się 

na baczności.

Wybierając notariusza lepiej kierować się opinią i rekomenda-

cjami niż ceną. Prawo wyboru jest po stronie kupującego, ale jeżeli 

mamy zaufanego notariusza, warto polecić go kupującym. Ważne, 

aby zarówno notariusz, jak i jego zaplecze, kierował się sumiennością, 

szczegółowością i zapobiegliwością, gdyż w tak skomplikowanym pro-

cesie łatwo o niedopatrzenia, które mogą nas słono kosztować.
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26. Zadbaj o media

Po akcie notarialnym zostaje jeszcze jeden szczegół – przepisanie 

mediów. Chociaż leży to w gestii kupującego, warto wykazać tu odrobinę 

przezorności i dopilnować całego procesu. W grę wchodzi przecież prąd, 

gaz, woda, telewizja, internet oraz inne umowy na przesył mediów. Im 

szybciej zostaną przepisane, a my otrzymamy potwierdzenie, tym więk-

sze bezpieczeństwo, że po kilku miesiącach nic nas nie zaskoczy.

Może się bowiem okazać, że zawieruszona gdzieś dokumentacja 

z  przepisywania gazu czy prądu będzie skutkować naszą widocznością 

w  ewidencji płatników. I chociaż, prostując dokumentację nie będziemy 

musieli ponosić zobowiązań finansowych, to koszty mogą być znaczne.

Mamy nadzieję, że tych kilka porad sprawi, że sprzedaż nierucho-

mości będzie szybka i bezpieczna.
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Chcesz szybko sprzedać nieruchomość? 

zgłoś się do nas ›

N E G O C JAC J E  I  F I N A L I Z AC JA

przepisz media5

wybierz notariusza4

sprawdź kupującego3

skutecznie kontraktuj2

zachowaj spokój1

mailto:marketing%40freedom-nieruchomosci.pl?subject=Kontakt%20ebook
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Praktycznie!
Rozdział 4 4

DANE DO UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ

Sprzedający:

Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………………………………………

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego ………..............………… PESEL ……………………………ważny do 

……………………………………, stan cywilny ……………………………………………………………………………

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………

Kupujący:

Nazwisko i imiona …………………………………………………………………………………………………………

Imiona rodziców ……………………………………………………………………………………………………………

Seria i nr dowodu osobistego ………..............………… PESEL ……………………………ważny do 

……………………………………, stan cywilny ……………………………………………………………………………

Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………………………

Przedmiot transakcji (KW i podstawa nabycia) ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cena sprzedaży ……………………………………………………………………………………………………………

Zadatek …………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób finansowania:

- kredyt (czy NOTUS?) …………………………………………………………………………………………………

- środki własne ………………………………………………………………………………………………………………

Data podpisania umowy przyrzeczonej ………………………………………………………………………

Data przekazania nieruchomości …………………………………………………………………………………
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PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY 

Dnia …………………. r. w ………….., pomiędzy:

................................................................................................. syn .................................................... i ...........................................

dowód osobisty seria ................................................ nr .................................. , PESEL ..............................................

stan cywilny: ....................................................... , zamieszkały: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................. córka .................................................... i ......................................

dowód osobisty seria ................................................ nr .................................. , PESEL ..............................................

stan cywilny: ....................................................... , zamieszkała: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

zwani dalej Sprzedającymi a:

................................................................................................. syn .................................................... i ...........................................

dowód osobisty seria ................................................ nr .................................. , PESEL ..............................................

stan cywilny: ....................................................... , zamieszkały: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................. córka .................................................... i ......................................

dowód osobisty seria ................................................ nr .................................. , PESEL ..............................................

stan cywilny: ....................................................... , zamieszkała: .....................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

oboje małżonkowie zamieszkali: ...................................................................................................................................

zwani dalej Kupującymi

Za zgodą Stron została zawarta w ……………................................................….. przedwstępna umowa 

sprzedaży o następującej treści:

§1

1. Przedwstępna umowa sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość zwa-
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nego dalej „lokalem”. Lokal ten o  powierzchni użytkowej ……………….. m2 położony 

jest w …………….. przy ul. ……………………..……………………………., na ……………… kondygnacji 

(………………. piętrze), składa się z ………………………………………………………… oraz z pomiesz-

czenia przynależnego - piwnicy o powierzchni …………………. m2. Dla lokalu została za-

łożona księga wieczysta nr …………………………., którą prowadzi Sąd Rejonowy w …………

…................................….... 

2. Z własnością lokalu związany jest udział do …….........………. w nieruchomości wspólnej, 

którą stanowi grunt/prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku, które nie 

służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali, dla której Sąd Rejono-

wy w ……………….. prowadzi KW nr ……………………………. 

§2

1. Sprzedający oświadczyli, że: 

a) są właścicielami …………………… lokalu, który nabyli na podstawie ……………………. 

z dnia …………, Rep. A nr ………………. sporządzonej przez Notariusza w …………………… 

....................................................................................

b) zbywany przez nich lokal nie jest obciążony żadnymi zobowiązaniami finansowy-

mi, ograniczeniami w rozporządzaniu oraz jest wolny od praw osób trzecich; 

c) na dzień zawarcia umowy przedwstępnej nie zalegają z opłatami eksploatacyjny-

mi i na fundusz remontowy dotyczącymi lokalu oraz zobowiązali się dostarczyć 

w terminie 7 dni licząc od dnia dzisiejszego zaświadczenie wydane przez Wspól-

notę Mieszkaniową o braku zaległości w opłatach dotyczących lokalu, o których 

mowa powyżej;

d) w stosunku do lokalu nie jest prowadzona egzekucja sądowa ani administracyjna z 

jakiegokolwiek tytułu;

e) razie gdyby po zawarciu niniejszej umowy pojawiło lub ujawniło się istnienie jakie-

gokolwiek obciążenia zbywanego lokalu, obciążają one Sprzedających, który winni 

je niezwłocznie uregulować; 

f) na dzień zawarcia umowy przedwstępnej nie są zawarte żadne inne umowy mają-

ce za przedmiot zobowiązanie do zbycia lokalu;

g) dostarczą najpóźniej do dnia umowy przyrzeczonej zaświadczenie z Ewidencji 

Ludności, że nikt w lokalu nie jest zameldowany; 

h) będą ponosić koszty związane z eksploatacją lokalu do dnia wydania, co zostanie 

rozliczone protokołem zdawczo – odbiorczym;

2. Kupujący oświadczyli, że:
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a) znany jest im stan techniczny i prawny lokalu i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń;

b) zwalniają Sprzedających z obowiązku sporządzania świadectwa charakterystyki 

energetycznej dla lokalu i nie będzie dochodzić roszczeń z tytułu niewykonania 

w/w świadectwa;

c) znajdują się w posiadaniu środków finansowych, niezbędnych do uregulowania 

Sprzedającym ceny za lokal.

§3

Na warunkach wynikających z niniejszej umowy, Sprzedający zobowiązali się sprzedać lo-

kal Kupującym, a Kupujący zobowiązali się lokal kupić.

§4

Strony ustaliły cenę sprzedaży lokalu na kwotę ………….. zł (słownie: ……............................................

...................................................................………. złotych).

§5

1. Tytułem zadatku Kupujący zapłacili gotówką w dniu dzisiejszym kwotę ……… zł (słow-

nie: ………………..złotych), co Sprzedający pootwierają podpisując niniejszą umowę. 

2. W przypadku niewykonania umowy przez Kupujących, Sprzedający są uprawnieni 

do odstąpienia od niniejszej umowy i zatrzymania zadatku, natomiast w przypadku 

niewykonania umowy przez Sprzedających, Kupujący są uprawnieni do odstąpienia 

od niniejszej umowy i domagania się od Sprzedających kwoty odpowiadającej swoją 

wysokością dwukrotności zadatku. W razie wykonania niniejszej umowy zadatek ule-

ga zaliczeniu na poczet ceny za lokal.

3. Sprzedający dokonają zwrotu Kupującym zadatku jeżeli:

a) niniejsza umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem Stron,

b) niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

§6

1. Strony zobowiązują się do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 

……………. r.

2 Po uregulowaniu zadatku, do zapłaty pozostanie kwota ………..........…… zł (słownie: ……

…................................................................................……… złotych) tytułem ceny za lokal, która to 

uregulowana zostanie przez Kupujących przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Sprzedających nr ………………………….., w następujący sposób:

•	 kwota	…….............…	(słownie	……....................................................................………)	ze	środków	
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własnych/ Kupujących do dnia ………………………..,

•	 kwota	………….....….	(słownie:	…….............................................…….)	ze	środków	pochodzą-

cych z kredytu udzielonego Kupującemu na zakup lokalu do dnia …………………..

§7

Koszty zawarcia umowy przyrzeczonej oraz podatek PCC ponoszą Kupujący.

§8

1. Wydanie lokalu nastąpi najpóźniej do dnia ………………… / w terminie................ dni po 

zaksięgowaniu wpływu całości ceny za lokal na rachunek bankowy wskazany przez 

Sprzedających. 

2. Sprzedający zobowiązali się wydać lokal Kupującym w stanie niepogorszonym. 

§9

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

§10

Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez Sąd Właściwy 

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron.

_________________________ _______________________

SPRZEDAJĄCY KUPUJĄCY



26 skutecznych porad na szybką sprzedaż nieruchomości 44

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA LOKALU

Stany liczników w lokalu mieszkalnym w …………………………… przy ulicy 
………………………………………………………. na dzień…………………………….

• licznik energii elektrycznej nr: ................................, stan …………..…… kWh
• licznik centralnego ogrzewania nr: ………….…………, stan …………......……..
• licznik gazowy nr:…………………………….………..………, stan …………...…….. m3

• wodomierze:
▪ kuchnia

zimna woda nr…………………….…………, stan …………………… m3 
ciepła woda nr……………….………………, stan …………….……… m3

▪ łazienka
zimna woda nr…………………….…………, stan …………………… m3 
ciepła woda nr……………….………………, stan ……………….…… m3

Adres do korespondencji Przekazującego: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Zdający: W związku z opuszczeniem lokalu wypowiadam umowę sprzedaży energii elek-
trycznej i świadczenia usług przesyłowych za porozumieniem stron z dniem sporządzenia 
protokołu. Potwierdzam ww. odczyt licznika.
Czytelny podpis zdającego: ………………………………….
Odbierający: W związku z przejęciem lokalu proszę o zawarcie umowy kompleksowej na ww. 
adres punktu poboru z dniem sporządzenia protokołu. Potwierdzam ww. odczyt licznika.
Czytelny podpis odbierającego:……………………………………..

Potwierdzamy zgodność wyżej wymienionych pozycji.

……………………………… …………………………………
Przekazujący Przejmujący
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Jeżeli zastosujesz się do powyższych porad to jesteśmy prze-

konani, że uda Ci się sprawnie i bezpiecznie sprzedać swój dom lub 

mieszkanie. Dzięki naszym ekspertom wiesz już jak ustalić cenę, prze-

analizować rynek, przebrnąć przez stosy dokumentacji, negocjować 

z klientami i co najważniejsze – umiesz przygotować ofertę i samą 

nieruchomość tak, aby potencjalni nabywcy hurtowo umawiali się na 

prezentacje.

Szybka sprzedaż to filozofia i styl pracy, który przynosi niebywałą sa-

tysfakcję z działania. Przemyślane plany marketingowe i strategia promo-

cji nieruchomości to czynniki, które wyróżniają freedom na rynku i które 

odróżnią Twoją ofertę od konkurencji. Zawiłość całego procesu może jed-

nak sprawić, że mimo świeżo nabytej wiedzy, nie będziesz potrafił sam od-

naleźć się w sprzedaży. Pamiętaj wtedy, że z pomocą czekają różowi agen-

ci, którzy dzięki swojemu doświadczeniu sprzedadzą Twoją nieruchomość 

tak szybko, jak będziesz tego oczekiwać.

Jeżeli któraś porada nie jest dla Ciebie do końca zrozumiała, albo 

chciałbyś pogłębić wiedzę na temat szybkiej sprzedaży, to koniecznie 

napisz do nas i śledź nasze kanały społecznościowe:

        

Podsumowanie
Rozdział 5 5

https://www.facebook.com/grupafreedom
https://plus.google.com/+Freedom-nieruchomosciPl
https://twitter.com/szybkasprzedaz
https://instagram.com/freedom_nieruchomosci/
http://www.freedom-nieruchomosci.pl/blog
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Znajdziesz tam materiały poświęcone home stagingowi, strate-

giom sprzedaży i pokaźną bazę wiedzy, która pozwoli Ci uchronić się 

przed niebezpieczeństwami procesu sprzedaży nieruchomości.

Na końcu dziękujemy ekspertom, którzy zechcieli podzielić się 

swoją wiedzą, doświadczeniem i spostrzeżeniami. Dzięki ich opiniom 

ebook zyskał dodatkową wartość, a Ty drogi czytelniku, otrzymałeś 

jeszcze bardziej praktyczny wymiar porad.

Dziękujemy za te kilka dłuższych, wspólnych chwil w świecie nie-

ruchomości i mamy nadzieję, że udało nam się rozwiązać przynajmniej 

jeden z Twoich problemów.

Do przeczytania! 
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