Mnóstwo elementów otaczających mieszkanie lub dom zachęca do jego kupna lub odstrasza potencjalnych kupców.
Co, poza atrakcyjną ceną, powoduje, że jedne nieruchomości szybko znajdują nabywców, a inne czekają miesiącami,
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a nawet latami?

Jak bardzo park, las, bliskość centrum, przystanki tramwajowe i autobusowe, dworzec kolejowy, śmietnik lub boisko pod oknem, sąsiad
pijak, dziurawy chodnik, pobliskie centrum handlowe, mili sąsiedzi, szkoła obok, zsyp w budynku, brak windy itd. podnosi lub obniża cenę
mieszkania i domu? Czy w ogóle można to wycenić? Przecież to co dla jednych jest plusem, inni uważają za wielki minus...

Z badań wynika, że wybierając nieruchomość, w dużym stopniu kierujemy się emocjami. Oceniamy więc subiektywnie i nieracjonalnie,
czego po podpisaniu umowy kupna i wydaniu sporej gotówki, możemy bardzo żałować.

Dla naszych klientów coraz częściej
otoczenie mieszkania jest równie ważne jak sama nieruchomość. Najczęściej

Ile kosztuje widok za oknem
zdaniem pośredników

sprawdzają, czy lokal, który chcą kupić,
stoi w bezpiecznej okolicy. Dzisiaj bezpieczeństwo najbardziej podnosi wartość nieruchomości. Duże znaczenie
ma także wysokość comiesięcznych
opłat eksploatacyjnych. Im niższe, tym
lepiej.

Kupujący oczekują także ładnego widoku za oknem (park, las, wolna przestrzeń),
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elewacji,

wejścia

do budynku, korytarza, schodów i win-
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a pewno brudna, poobijana elewacja, zdewastowany korytarz i obskurna brama wejściowa do budynku znacznie obniży wartość
znajdującego się wewnątrz mieszkania. Nawet odświeżonego i doskonale urządzonego. Budynek przypomina ruderę, więc nikt nie chce
wydawać kikuset tysięcy złotych, aby tutaj zamieszkać.
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Zdarza się także, że to co dla jednych
jest zaletą nieruchomości, dla innych
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J

eżeli zamierzacie kupić mieszkanie lub dom, warto drobiazgowo sprawdzić otoczenie nieruchomości, aby nie stracić zainwestowanych
pieniędziy. Przecież kiedyś będziecie chcieli go sprzedać i przeprowadzić się do innego lokum. Wówczas każdy „drobiazg” otoczenia nabierze ogromnego znaczenia. Zwłaszcza hałaśliwi sąsiedzi, brzydki widok z okna czy całodobowy sklep alkoholowy na parterze.
To i wiele innych elementów obniża wartość nieruchomości i odstrasza kupujących.
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W jaki sposób sąsiedztwo nieruchomości wpływa na jej cenę, zapytaliśmy pośredników w obrocie nieruchomościami.
Na podstawie własnego wieloletniego doświadczenia zawodowego starali się ustalić jakie elemeny otoczenia nieruchomości większość kupujących ceni najwyżej, a jakich unika jak ognia.
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Na cenę ma niebagatelny wpływ rozmieszczenie w pobliżu
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ekrany akustyczne, specjalistyczne filtry
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