
DTZ Kinnisvaraekspert 
pakub kõiki peamisi kinnisvaraga  
seonduvaid teenuseid:

•	 Elukondliku kinnisvara maakleriteenus  

 ostjale, müüjale, üürileandjale, üürnikule

•	 Ärikinnisvara maakleriteenused ning  

 kinnisvaraportfelli rahvusvaheline müügi-  

 ja ostukorraldus

•	 Kinnisvara hindamine, due diligence

•	 Kinnisvara haldamine, renoveerimisprojek- 

 tide juhtimine

•	 Kinnisvaraalaste investeeringute nõustamine 

•	 Asjaajamine kinnisvaraga seonduvates  

 toimingutes (planeeringud, naabrusõiguse  

 suhted, registreeringud, riiklikud load jt)

•	 Maa ja hoonete mõõdistamine, ehitusgeo- 

 deesia

Teenindame Teid 47 000 spetsialistiga 52 riigis!

DTZ Kinnisvaraeksperdi 
kontorid

EEsTis
Tallinna kontor 
Ahtri  6A
10151 Tallinn, Eesti
Tel: +372  626 4250
Email: dtz.tallinn@dtz.ee

Pärnu kontor
Kuninga 36
80010 Pärnu, Eesti
Tel: +372 442 0700
Email: parnu@dtz.ee

Tartu kontor
Raekoja plats 13 / Vabaduse pst. 2- M17
51004 Tartu, Eesti               
Tel: +372 733 3351  
Email: dtz.tartu@dtz.ee
            
Rakvere kontor
Lai tn. 14/48
44308 Rakvere, Eesti
Tel: +372  322 3556 
Email: dtz.viru@dtz.ee

LäTis
Riia kontor 
Gertrūdes 66
LV-1009 Riia, Läti
Tel: +371 6724 4811
Email: dtz.latvia@dtz.lv

LEEdus
Vilniuse kontor
Vilniaus 31 
LT-01402 Vilnius, Leedu
Tel: +370 5210 0252
Email: dtz.lithuania@dtz.lt

Kui palju on täna väärt 
Teie kinnisvara?
dTZ Kinnisvaraekspert pakub hindamisteenuseid 

Eestis, Lätis ja Leedus nii era- kui äriklientidele.

Teostame kinnisvara hindamist järgmistel  

eesmärkidel:

•	 Laenu taotlemiseks 

•	 Tehingute  teostamiseks

•	 Varalisteks vaidlusteks  

•	 Finantsaruandlusteks

•	 Vastavalt klientide vajadustele

Meie hinnanguid aktsepteerivad kõik Eesti suuremad 

pangad ja audiitorfirmad.

Lähtume hindamisel Eesti ja  rahvusvahelistest  

standarditest. Meie spetsialistidel on rahvusvaheline 

RICS-i kvalifikatsioon ja/või vastava riigi kutsekvalifi-

katsiooni tunnistus. 

Meie ametialane tegevus on kogu ulatuses kaetud 

vastutuskindlustusega.

www.dtz.ee



OK PAKETT

Pakub kliendile:

1. Ülevaadet kinnisvaraturust ja reaalsetest müügi- 

 hindadest

2. Objekti ülevaatust ja kiirhinnangu andmist  

 müügiväärtusele

3. Professionaalseid müügisoovitusi

4. Müügifotode tegemist

5. Objekti reklaami tuntumates Eesti kinnisvara- 

 portaalides

6. Aruandlust müügi käigust

7. Asjatundlikku ja turvalist tehingu vormistamist.

EKSTRA PAKETT

Pakub kliendile lisaks OK paketi tingimustele:

1. Kirjalikku ülevaadet kõigist viimasel ajal piirkonnas  

 toimunud sarnastest tehingutest.

2. Profifotograafi kasutamist objekti pildistamisel.

3. Kokkuleppel kliendiga Skype kaudu objekti  

 esitlemist läbi virtuaalse esitluse internetis reaalajas.

4. Kokkuleppel kliendiga lisa reklaami võimalusi

5. Kokkuleppel kliendiga objekti reklaami välismaal

6. Eksperthinnangut ostjale laenu saamiseks.

7. Kokkuleppel kliendiga enampakkumise  

 korraldamist.

OSTJA PAKETT

Pakub kliendile:

1. Ülevaadet kinnisvaraturust ja reaalsetest müügi- 

 hindadest

2. Kirjalikku materjali sobilikest pakkumistest

3. Esmaülevaatluste teostamist kliendi eest

4. Finantseerimisplaani konsulteerimist ja  laenu- 

 pakkumiste võtmist koostööpartnerilt

5. Võimalust kohale tulemata tutvuda kinnisvaraga  

 reaalajas Skype kaudu maakleri vahendusel läbi  

 interneti.

6. Objekti õiguste ja seisukorra audit, vajadusel  

 termopilti ja energiamärgist

7. Kõikide laenuandjate poolt aktsepteeritavat  

 eksperthinnangut

8. Läbirääkimiste juhtimist. Lepingute ettevalmistust  

 ja sõlmimise korraldamist.

Maaklerteenuse paketid
dTZ Kinnisvaraekspert on klientide kvaliteetse-
maks teenindamiseks maakleriteenused jaganud 
teenuse sisu järgi kolme põhipaketti.

Täpsem info: www.dtz.ee/paketid

www.dtz.ee


