
CÉGES ELŐFIZETŐI AJÁNLAT
Magyar ingatlanok hirdetése Svájcban

Feltölthető hirdetés 
mennyisége: 10 30

Szerkesztési, ingatlan 
csere lehetőség: 10 / hó korlátlan

Kiemelt hirdetések: - 10

Megjelenés svájci 
weboldalunkon:

Randomizált megjelenés 
Facebook oldalunkon:

Randomizált megjelenés 
svájci hirdetésekben:

90 nap 180 nap 365 nap

  70 000 Ft*

   
   210 000 Ft*

120 000 Ft*

20

5

korlátlan

Legjobb ajánlat!

Ingatlanközvetítőknek kialakított céges előfizetői csomagjaink előfizetésével egyszerre 
több ingatlant hirdethet svájci ingatlanhirdető portálunkon.

*Áraink a Svájcban érvényes 7,7 %-os áfát és a német nyelvre történő fordítást már tartalmazzák.

Amennyiben előfizetői csomagjaink egyike elnyerte tetszését, úgy az alábbi módon 
tudja megvásárolni azt: 

  
1. lépés:  Megrendelési szándékát jelezze felénk e-mailben, ezt követően  
  elküldjük Önnek az Ön által választott “Hirdetési Csomag” díjbekérőjét. 

2. lépés: A díjbekérőn szereplő számlaszámra utalja el a “Hirdetési Csomag”  
  végösszegét (a közleményben tüntesse fel a hivatkozási számot). 

3. lépés: Töltse fel hirdetéseit weboldalunkon található formanyomtatvány   
  segítségével (minden ingatlan feltöltésénél tüntesse fel a hivatkozási  
  számot).



Hasznos információk: 

❖ Ingatlanait a következő elérhetőségen keresztül, online töltheti fel:                 
https://www.flatinvest.hu/hirdetes-feladasa                                  
(ingatlanhirdetései kizárólag a fizetést követően válnak aktívvá) 

❖Minden egyes ingatlan feltöltésénél tüntesse fel a hivatkozási számot, így 
könnyen beazonosíthatjuk Önt.  

❖Kérjük csak valódi ingatlant hirdessen, valós áron. A hirdetésekben megjelenő 
információkért kizárólag Ön a felelős. Egy hirdetésen belül csak egy ingatlant 
hirdessen. 

❖ Ingatlanhirdetéseit nem szükséges egyszerre feltöltenie. 

❖Az ingatlanokról feltöltött képek kizárólag az ingatlant ábrázolhatják, nem lehet 
rajtuk fotomontázs, logó, link vagy bármilyen kapcsolatfelvételt lehetőség. 

❖Ön lesz a kapcsolattartó személy ingatlanhirdetéseinél, így svájci ügyfeleink 
közvetlenül Önnel léphetnek majd kapcsolatba. 

❖Minden ingatlana feltöltése után e-mailben értesítjük amint azok aktívvá váltak 
svájci ingatlanhirdetési portálunkon. Ebben a visszaigazoló e-mailben megtalálja 
majd az ingatlanhoz tartozó linket és az ingatlan számát, így Ön is könnyedén 
megtekintheti és ellenőrizheti feladott hirdetését. 

❖Ha egy ingatlanhirdetést töröltetni kíván weboldalunkról, kérjük jelezze ezt felénk 
e-mailben az info@flatinvest.hu címre. 

❖Amennyiben egy ingatlanhirdetést szeretne egy másik ingatlanra cserélni, ezt 
megteheti egyszerűen a https://www.flatinvest.hu/hirdetes-feladasa oldalunkon 
egy új hirdetés feltöltésével. Ez esetben az új ingatlan feltöltésénél a hivatkozási 
számon felül írja meg közleményben a cserélni kívánt ingatlana számát. 

❖A hirdetéscsomag lejárata előtt értesítjük a további hosszabbítási 
lehetőségekről, esetleges akciókról.

Amennyiben további információra lenne szüksége, esetleg kérdése merülne fel 
adatvédelmi vagy szerződéses részleteket illetően, akkor kérjük, kérdésével 
forduljon hozzánk bizalommal! 

Üdvözlettel: 

Flatinvest.hu 
Svájci ingatlanhirdetési portál Csapata 

www.flatinvest.hu     •     +36 70 32 42 322     •     info@flatinvest.hu 

Adatvédelmi Szabályzat     •     Általános Szerződési Feltételek 
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