
Spotkajmy się online
• Wiele oferowanych przez nas mieszkań można zwiedzić wirtualnie na stronie www.ronson.pl. Spacer 3D daje też możliwość 

zobaczenia przykładowej aranżacji wybranego lokalu.

• Przygotowaliśmy wiele form kontaktu z naszymi przedstawicielami, które umożliwiają zadanie wszelkich pytań bez konieczności 
wychodzenia z domu. Możesz skontaktować się z nami telefonicznie, mailowo, przez Live Chat lub prowadząc wideorozmowę. 

• Regularnie zapraszamy klientów na Wirtualne Dni Otwarte w naszych inwestycjach. Podczas relacji na żywo na naszym 
Facebooku Twoje własne M2 oprowadzamy widzów po osiedlach i na bieżąco odpowiadamy na pytania.

• Oferujemy możliwość zdalnego podpisania umowy rezerwacyjnej. Wystarczy przesłać do nas skan lub zdjęcie podpisanego 
dokumentu.

Bezpieczna wizyta w Biurze Sprzedaży
• Nasze biura sprzedaży są czynne 6 dni w tygodniu. Prosimy o umawianie się na spotkanie o konkretnej godzinie, by w biurze 

przebywał zawsze tylko jeden klient. 

• Zapewniamy klientom środki do dezynfekcji rąk. Prosimy natomiast o przyjście do biura w maseczce lub z inną osłoną na usta i nos.

• Nasi pracownicy są wyposażeni w maseczki lub przyłbice, a także w jednorazowe rękawiczki.

• Powierzchnie w biurach czyszczone są regularnie środkami dezynfekującymi. Na bieżąco przecieramy też klamki. 

• Nasze biura sprzedaży są przestronne i zapewniają zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami a klientami. 
W niektórych punktach udostępniamy też możliwość spotkania na zewnątrz – na tarasie. 

Finansowanie w niełatwych czasach
•  Pomagamy w pozyskaniu kredytu mieszkaniowego i załatwieniu koniecznych formalności. Nasi klienci mogą skorzystać 

z bezpłatnych konsultacji z ekspertami finansowymi i poznać od razu oferty  wielu banków. Usługa nie wiąże się z żadnymi 
dodatkowymi kosztami.

• Spotkanie z ekspertem może odbyć się w naszym biurze sprzedaży lub w innym wybranym przez klienta miejscu. Możliwa jest także 
konsultacja on-line.

• Współpracujący z nami eksperci pomogą wybrać najkorzystniejszą ofertę kredytową, a także złożą w imieniu klienta wniosek 
kredytowy do kilku banków jednocześnie.

• Przygotowanie wymaganych przez banki dokumentów leży po naszej stronie, klient o nic nie musi się martwić.

• Gwarantujemy 100% zwrotu opłaty rezerwacyjnej w przypadku odmownej decyzji kredytowej.

• Oferujemy elastyczne harmonogramy płatności indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta.   

Jak podpisać umowę deweloperską
• Współpracujące z nami kancelarie notarialne są czynne i bez problemu można zrealizować w nich wszelkie niezbędne 

formalności. W ich siedzibach przestrzegane są restrykcyjne zasady ostrożności i higieny. Klienci przyjmowani są pojedynczo, 
po wcześniejszym umówieniu wizyty. 

Wiarygodny Deweloper
• Zakup mieszkania od znanego, sprawdzonego dewelopera to zawsze najbezpieczniejsze rozwiązanie. W obecnej sytuacji jest to 

jeszcze istotniejsze, ponieważ wybór firmy o stabilnej sytuacji finansowej jest istotnym kryterium podczas ubiegania się o kredyt.  

• Podczas poszukiwania mieszkania warto zwrócić też uwagę na generalnego wykonawcę, który odpowiada za realizację inwestycji. 
Współpracujemy tylko z uznanymi, w większości dużymi firmami, które realizują swoje zobowiązania na czas i zapewniają 
najwyższą jakość.

BEZPIECZNY zakup mieszkania
Kodeks Dobrych Praktyk Ronson Development
 
W Ronson Development zdajemy sobie sprawę, że wybór i zakup mieszkania to jedne z ważniejszych decyzji w życiu, które 
każdy chciałby podjąć w spokoju i sprzyjających warunkach. Dlatego nawet w nietypowych okolicznościach, z jakimi mamy 
obecnie do czynienia, chcemy zapewnić naszym klientom poczucie bezpieczeństwa i jak najlepsze warunki do podjęcia tej 
niezwykle istotnej decyzji.
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