
En definitiva, des Grau Immobiliària, volem donar-te un servei integral. 

Ens agradaria poder guiar-te en tot el procés de recerca del pis dels teus somnis. 

El nostre objectiu no només és que el trobis, sinó que es converteixi en la millor aventura de la 

teva vida, i sobretot que tingui un final feliç.
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Podem guiar-te i assessorar-te durant tot el procés perquè prenguis les millors decisions

1

Ens agrada conèixer les teves necessitats, saber realment el que busques. Som 
conscients que el temps és or, i no volem que el perdis.

2

Els nostres Immobles

www.finquesgrau.com/ca/immobiliaria/venda

⤵

T'informarem de l'evolució de mercat i t'enviarem els nous immobles que puguin ser del teu interès.

3

Disposaràs d'un assessorament adequat en cada cas, sigui urbanístic, jurídic o 
fiscal.

4

Comptem amb una àmplia cartera d'immobles en venda, gràcies a la nostra manera de treballar, en una 
gran xarxa de col·laboració (Apialia), amb més de 150 agències a Barcelona.

5

T'acompanyarem durant tot el procés, des de la primera visita a l'immoble fins al dia 
de la signatura de l'escriptura pública de compravenda.

6

Ens encarregarem de realitzar totes les comprovacions necessàries referents a l'immoble que vulguis 
comprar. La teva tranquil·litat és la nostra preocupació.

7

Gràcies a la nostra col·laboració amb diferents entitats financeres, podrem 
aconsellar-te sobre les millors opcions de mercat.

8

També podem ajudar-te a aconseguir el millor préstec hipotecari per la teva compra.

9

La nostra implicació és màxima. Estem disposats fins i tot a acompanyar-te o 
assessorar-te en immobles que no siguin de la nostra cartera.

10

Serveis Comercials per a Compradors
G R AU  I M M O B I L I À R I A  

Ha arribat el moment de fer un canvi. T'has il·lusionat amb la idea de comprar el pis en el qual 

comencis un nou projecte de vida... Creus que ho tens tot clar; que és un procés senzill, però la 

il·lusió es va convertint en estrès, i el que era una aventura romàntica es converteix en una tasca 

que cada dia requereix més energia.

Per això volem posar a la teva disposició tota la nostra experiència. Ens agradaria acompanyar-te 

durant tot el camí, però sobretot ens agradaria fer-te sentir segur quan arribi el moment 

de fer el pas.

QUÈ PODEM FER PER TU?


