
PORADY PRZY ZAKUPIE 
PIERWSZEJ NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź dach oraz elewacje;

Sprawdź czy widać jakieś pęknięcia na ścianach, które mogą sugerować przemieszczenie 

się budynku;

Pomyśl, czy jest wystarczająco miejsca na możliwość powiększenia nieruchomości;

Czy nieruchomość znajduje się blisko ruchliwej ulicy lub w pobliżu metra, kolei czy lotniska? 

Wsłuchaj się w okolice, czy słyszysz jakieś odgłosy;

Wchodząc do nieruchomości sprawdź czy pojawia się wilgoć, grzyb;

Czy widzisz jakieś plamy na ścianach lub czujesz dziwny zapach? 

Popatrz na sufit i sprawdź, czy nie ma na nim żadnych plam;

Otwórz drzwi/okna i sprawdź, czy funkcjonują bez problemu, czy są nowe/stare;

Włącz/wyłącz światła w każdym pokoju;

Sprawdź instalacje hydrauliczne;

Wypróbuj wszystkie kontakty i sprawdź czy jest ich wystarczająco dużo;

Sprawdź czy grzejniki są nowe/stare i sprawdź czy działają;

Podnieś maty/dywany;

Pomyśl o praktyczności – ile jest w domu miejsca na przechowywanie rzeczy;

Sprawdź sygnał w telefonie i zapytaj kto jest dostawcą internetu;

Czy w nieruchomości jest strych i czy jest dobrze zaizolowany?

Zastanów się jaki jest stan wewnętrzny budynku, czy wymaga odnowienia; 

Pomyśl jaki może być całkowity koszt związany z naprawą;

Sprawdź jak blisko znajdują się szkoły, szpital, policja, przystanek autobusowy;

Przejdź się po okolicy, upewnij się że rejon jest bezpieczny i jest to okolica w której chcesz 

mieszkać;

Weź ze sobą przyjaciela lub inną zaufaną postronną osobę która mogłaby Ci doradzić;

Przyjedź 15 minut przed spotkaniem z agentem/sprzedającym i obejrzyj dom z zewnątrz;

Przed oglądaniem nieruchomości poproś agenta o przesłanie raportu o ogólnym stanie 

nieruchomości (Home Report). Pomoże Ci on w przygotowaniu odpowiednich pytań do 

sprzedającego;

Sprawdź nieruchomość co najmniej 2 razy o innych porach dnia np: sprawdzenie w dzień 

pozwala stwierdzić czy jest wystarczająco dużo światła (dla pewności można zabrać ze 

sobą kompas), oglądanie domu wieczorem może powiedzieć czy w momencie kiedy 

większość mieszkańców kończy pracy jest wystarczająco miejsca parkingowego na drodze;

Rozważ czy łatwo byłoby sprzedać dom w przyszłości - cena kupna/cena sprzedaży; 
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