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Kúpa nehnuteľnosti 
v Piešťanoch 
je ideálnou voľbou.““

“
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V realitnej oblasti som začala pôsobiť ešte 
v Rusku, odkiaľ pochádzam. Viedla som 
vlastnú realitnú kanceláriu, kde som zúročila 
právnické vzdelanie a advokátsku prax.

Po presťahovaní sa na Slovensko sme si 
s manželom v Piešťanoch v roku 2013 kúpili 
nehnuteľnosť práve prostredníctvom realitnej 
kancelárie AB Contact. Keďže sme boli so 
službami nadmieru spokojní, po materskej 
dovolenke som sa rozhodla pracovať práve 
v tejto firme.

Piešťany som si zamilovala, lebo sa tu nielen 
dobre žije, ale aj dovolenkuje. Mesto láka 
turistov z celého sveta. Kúpa nehnuteľnosti na 
bývanie alebo prenájom je preto ideálnou 
voľbou.

PREČO KÚPIŤ NEHNUTELNOSŤ 
PRÁVE V PIEŠŤANOCH? 

•  Ideálne miesto na každodenný život, ale aj 
dovolenku, šport a oddych.

•  Piešťanské kúpele lákajú turistov z celého sveta, 
ktorí potrebujú ubytovanie.

•  Ceny nehnuteľností tu dlhodobo rastú, 
čiže je to výborná investícia do budúcnosti.

ÚSPECHY
REALITNEJ KANCELÁRIE
AB CONTACT: 
•  Takmer všetky naše inzertné ponuky 

sú exkluzívne – predávame ich iba my 

•  Veríme, že dnes sme špičkou 
na piešťanskom realitnom trhu 

•  Noví klienti pribúdajú, starí sa 
na nás s dôverou obracajú opäť 

•  Spoluzaložili sme Združenie 
realitných kancelárií Slovenska

,



PROFESIONALITA, KVALITA, OCHOTA

Chcem sa poďakovať realitnej kancelárii AB 
Contact a hlavne pani Stručkovej. Pani 

Stručková predaj našej nehnuteľnosti riešila 
profesionálne a kvalitne, k našej spokojnosti, 

za čo jej ďakujeme. Komunikácia s pani 
Stručkovou bola profesionálne príjemná 
a vždy nám ochotne vyšla v ústrety pri 
našich požiadavkách ohľadom predaja 
nehnuteľnosti. 

Jozef Biely

V realitách 
je základom 
úspechu dôvera.“

“

V realitnom svete je najdôležitejšia dôvera, aby všetko fungovalo správne. Klienti 
musia akceptovať postup predaja a realitný maklér sa zasa musí vcítiť do situácie 
z pohľadu predávajúcich a kupujúcich.  Aj keď počas predaja vzniknú komplikovanejšie 
momenty, musíme ťahať za jeden koniec a doviezť obchod do úspešného konca.

ČO JE PRE MŇA PODSTATNÉ?

základom úspechu je dôvera

zodpovedný prístup prináša výsledky

ľudskosť buduje pozitívne vzťahy
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