Misja i cele
firmy:
• Zadowolenie właścicieli
i dbałość o systematyczny wzrost wartości
zarządzanego majątku

W.M. ……………………………………..
ul. …………………………………………
….. - ….. ……………………………….

„Zarządzanie nieruchomościami to ciągła,
systematyczna praca dająca efekty w postaci wzrostu wartości nieruchomości oraz
poprawy jakości życia właścicieli”

• Profesjonalizm w doradztwie technicznym
• Wysoka jakość usług w
dobrej cenie
• Dbałość o wizerunek
firmy zachowując dobre standardy działań
• Wsparcie merytoryczne
w rozstrzyganiu spraw
sądowych związanych z
wykonawstwem i
windykacją na nieruchomościach
• Ciągłe zwiększanie pakietów usług oraz
wsparcie w elektronicznych formach kontaktu
z klientem (PWI)

Broszura
firmy

ul. Pańska 98 lok. 66
00-837 Warszawa

Działamy nieprzerwanie od ponad 10 lat!
Mamy fachową kadrę oraz
duże doświadczenie w branży.

Najważniejsze osiągnięcia:
•
•

•
•

Zakres działalności

Nasze mocne strony

Wymierne sukcesy w egzekucji wad i usterek
nieruchomości wspólnych.
Stałe
uzyskiwanie
dopłat
z
BGK
dla
programów termomodernizacji oraz premii
remontowych.
Stała i efektywna współpraca z SKZ
(Stołeczny Konserwator Zabytków).
Nadzór
i
zarządzanie
skomplikowanymi
procesami budowlanymi,
m.in. drenaże
pierścieniowe, izolacje fundamentów.

Ważni, długoletni klienci, m.in.:
•

Administrowanie i nadzór
techniczny na nieruchomości.

•

•

•

eksploatacyjno-

•

Doświadczenie
ponad
10
nieprzerwanej działalności.

Pełna księgowość: wspólnot, spółdzielni oraz
nieruchomości prywatnych.

•

Profesjonalna
kadra
doświadczonych
administratorów, księgowych oraz wiarygodnego
zarządcy w osobie właściciela firmy.

Wykonywanie ekspertyz i opinii technicznych
m.in. w tematyce problemów szczelności
izolacji i drenaży oraz remontów budynków
objętych opieką konserwatora zabytków.

•

Firma średniej wielkości to stabilność dla klienta
oraz pewność zaangażowania w sprawy każdego
obiektu.

•

Elektroniczny dostęp do indywidualnych
poprzez stronę www. (portal PWI).

Ścisła
współpraca
z
wiodącymi
firmami
projektowymi i wykonawczymi, m.in.: UNITY,
EKOPROJEKT, Alfa-Bet POLSKA, MPROJEKT
POLSKA, MARGO, Instalatorstwo Gazowe M.
Bartnicki, ADNES, INTERBUD, PHU Krzysztof
Małecki, KONE, SCHINDLER, BMETERS i wiele
innych.

lat

wykonywania

• W.M. „ALBATROS” i „MODUS” w Piasecznie,
• W.M. Szucha 16, Boya-Żeleńskiego 6,
Elektoralna 12A, Węgrowska 3,
• W.M. Opaczewska 15, Anielewicza 35,
• i wiele innych budynków z ponad 130 tyś m²
zarządzanych powierzchni.

Kontakt z nami:

kont

•

Bezpieczeństwo danych (certyfikowane serwery
oraz bazy MS SQL, szyfrowanie danych itp.).

•

Nowoczesne biuro, przyjazne klientowi i bardzo
dobrze zlokalizowane (metro RONDO DASZYŃSKIEGO).

PROVISOR
ul. Pańska 98 lok. 66
00-837 Warszawa
22-628 77 33
22-622 25 22
biuro@provisor.pl

www.provisor.pl

