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svensk registrerad fastighetsmäklare – etablerad sedan 40 år – med Spanien som specialitet
ansvarsförsäkrad – känn dig trygg med oss

Nöjda kunder i Spanien med Etvab fastigheter.
Vi har guidat och visat många kunder under de gångna åren, vi har samlat några
trevliga tackmail här – alla är kopierade exakt från vår mailbox!
Först ett tack för fint arrangerad visning av olika typer av lägenheter på olika delar av Costa del Sol.
Vi tycker att vi har fått inblick i många olika miljöer. Alla mäklare vi träffade – Lars inkluderad! - var
mycket tjänstvilliga och trevliga. Det var trevligt att tillbringa tid med Lars o han gav oss bra info om
olika förhållanden. Vi har under resan sett på ett 20-tal (ca) objekt, puh! Flera av dem var klart
intressanta. (nöjd köpare i Nerja som skrivit igen) …... Nu är vi "installerade" och registrerade och allt
har gått över förväntan. Än en gång tack för en bra guidning i fastighetsdjungeln på spanska
sydkusten. Kom gärna och hälsa på om du/ni har vägarna förbi.
Först och främst vill vi tacka dig och Gunilla för den tid som ni la ner på vår Spanienresa! Det krävs en
hel del jobb för att allt ska klaffa! Det var i alla fall 5 givande dagar, vi hann med en massa objekt och
du ställde upp till 100% från tidig morgon till sena kvällar och dessutom lördag och söndag! Mycket
uppskattat! Tusen tack! (nöjd köpare i Villamartin som skrivit igen) ….. Vill att ni ska veta att vi är
mycket tacksamma för det arbete ni lägger ner! En sak är säker vi valde i alla fall rätt mäklare! Ha det
så bra och hälsa Lars, vi hörs igen!
Kanon, tack för hjälpen! Det känns verkligen jättekul! (nöjd köpare i Nerja)
Tack så mycket för all er hjälp, jättesnällt! (nöjd köpare i Polaris – Hacienda Riquelme)
Vi kommer att lämna ert nr till 2 vänner och en som jag känner har fått ditt namn av mig och kommer
att gå på mässan i globen. Vi har varmt rekommenderat er till våra vänner och bekanta! Tack för allting
så länge, men vi kommer säkert att höra av oss flera gånger! (nöjd köpare i Cumbre del Sol)
Tack för hjälpen så här långt. Än en gång, tack för att ni båda är så fantastiskt tillmötesgående. Ha
det gått och hälsa Lasse från oss båda. (nöjd köpare i Villamartin)
Hej Gunilla, vi är nu lyckliga lägenhetsägare i Nerja. Ville framföra att vi var mycket nöjda med Rob.
Riktigt bra mäklare! Tack för rekommendationen!
Hej Lasse och Gunilla, vi har nu flyttat in i vår lägenhet. Vi vill tacka er så hjärtligt för all hjälp och
utmärkt förmedling. Om ni har vägarna förbi hör av er så bjuder vi på middag. (nöjda köpare i
Marbella)
Efter att vi firat hela dagen och allt var klart med banken vill vi tacka för att ni hjälpt oss att hitta
vår fina lägenhet, stort tack! (nöjda kunder Mazarron)
Tack för senast. Alltid lika trevligt att stanna till hos dig och prata lite. Det är klart att man hamnar
hos Etvab, det kallas för förtroende. (nöjda köpare i Villamartin)
Vi befinner oss nu i lägenheten sen en vecka tillbaka och svettas och inreder vår lägenhet. Det känns
mycket bra! Hoppas att du har det bra i Spanien eller Sverige. (nöjd köpare i Campoamor)
Tusen tack Gunilla & Lasse! Hoppas vi ses i Spanien i augusti! (nöjda köpare i Polaris)

