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

Etvab fastigheter

har arbetat med fastighetsmäkleri sedan 40 år. På den
spanska marknaden började vi redan på 80-talet, de sista 10 åren har vi expanderat
och säljer idag på samtliga kuster från Portugals gräns, Costa del Sol, Nerja, Costa
Tropical, Almeria kusten – Vera Costa, Costa Calida, hela Costa Blanca från söder till
norr, Costa del Azahar och upp till Barcelona med Costa Brava.

Etvab fastigheter

är ett svenskt företag som arbetar enligt svensk lag med
höga etisk krav och ansvar. Vi har ansvarsförsäkring för utlandsförmedling upp till 2
mijoner SEK. Detta är en trygghet för dig som kund vid köp av utlandsbostad.

Etvab fastigheter

står för hög kvalitet och service i hela köpeprocessen, vi
ger mycket god support under och efter köpet med praktiska, ekonomiska och
juridiska frågor. Med lång erfarenhet och utbildning kan vi ge våra kunder full
service inom alla områden. Vi har dessutom ett stort kontaktnät där vi handplockat
advokater, bankkontakter och företag som vi anser är pålitliga och mycket kunniga.

Etvab fastigheter

har ett av marknadens största utbud på dessa kuster.
Genom nätverk med över 300 mäklare har vi tillgång till i stort sett allt som säljs,
både begagnat och nyckelfärdigt. Även nyproduktion med direktkontakt byggare och
banker. Vi uppskattar utbudet till 20-25.000 bostäder. Vi har en bred kunskap om
marknaden och de unika kustdelarna. Vi har handplockat kollegor inom varje mindre
geografiskt område som alla har djup kunskap och lång erfarenhet (10-25 år), med
dessa samverkar vi för att kunna ge våra kunder de bästa lägena, de bästa
bostäderna, de bästa priserna. Våra kollegor uppfyller våra krav på hög seriositet.

Etvab fastigheter

arbetar annorlunda – vi är lyhörda för önskemål – vi
handplockar objekt utifrån önskemål – vi guidar geografiskt utefter kusterna och
informerar. Vid en visning är många mäklare involverade. Vid sköter all logistik , för
att undvika dubbelvisningar. Visning av bostäder kan ta allt från en halv dag till 4
dagar beroende på hur många kustdelar vi ska visa. Innan visningar planerar och
förbereder vi noga vad som ska visas och detta informerar vi kunden om.

Etvab fastigheter

arbetar för kundens bästa, vi sätter kvalitet före kvantitet.
Vi ser kunden som vår uppdragsgivare, vi kan t ex vid speciella önskemål ”dammsuga”
marknadsutbudet inom ett smalt geografiskt område. Vi förhandlar för våra kunder
och ser till att kunden får en så bra affär som möjligt. Vittnesmål från många kunder
bekräftar att vårt sätt att arbeta ger nöjda kunder och bra hållbara affärer!

Trygghet vid köp av bostad utomlands - för säkerhets skull

etvab real estate www.etvab.nu 0046 8966545
swedish real estate agent – established since 40 years – specialized in Spain coastals
liability insurance – feel safe with us
Etvab real estate has worked as a property broker for 40 years. In the Spanish
market, we started back in the '80s, the last 10 years we have expanded and are now
selling at all the coastals from the Portuguese border, Costa del Sol, Nerja, Costa
Tropical, Almeria - Vera Costa, Costa Calida, Costa Blanca from south to north, Costa
del Azahar and up to Barcelona and Costa Brava.
Etvab real estate is a Swedish company working under Swedish law with high ethical
standards and responsibility. We have liability insurance for foreign business up to
200.000 €. This is a security for our customers when buying overseas property.
Etvab real estate represents high quality and service throughout the buying process,
we provide very good support during and after your purchase with practical, financial
and legal issues. With extensive experience and education we can give our customers
full service in all areas. We also have a large network where we have the best
lawyers, bank contacts and companies we believe are reliable and with high knowledge.
Etvab real estate has one of the largest selections on these shores. By networking
with over 300 brokers we have access to almost everything that is for sale, both
resales and keyready, even new construction direct with builders and banks. We
calculate the portfolio to 20-25000 housing. We have good knowledge of the market
and the unique coastal parts. We have picked colleagues in each specific geographical
area, all with deep knowledge and extensive experience (10-25 years), with those we
work to give our customers the best locations, best homes, the best prices. Our
colleagues meet our requirements for high seriousness.
Etvab real estate works different - we are responsive to requests - we pick options
based on requests - we will guide geographically along the coast and informs. During a
touring, many brokers are involved. We do all the logistics, to avoid duplication of
views. Esposing homes can take anytime from half a day to 4 days depending on how
many coastal sections we will show. Before the views we prepare carefully what will
be shown and we inform the customer about everything they need to know.
Etvab real estate works for the clients best, we put quality before quantity. We see
the customer as our client, we can, for example at a special request track the hidden
pearls within a narrow geographic area. We negotiate for our clients and ensures that
customers receive the best business that is possible. Testimony from many customers
confirm that our approach results in satisfied customers and good sustainable
business!
Security when buying property abroad - for safetys sake

