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Ulotka informacyjna dla najemców 

Ustalenia w sprawie oglądania mieszkań 
Wszystkie wizyty w mieszkaniach odbywają się z przedstawicielem agencji, z którym spotkanie 
jest zaaranżowane w pobliżu nieruchomości. Prosimy aby przybyć punktualnie i aby 
poinformować agencję w przypadku rezygnacji z wizyty. Aby obejrzeć niektóre z nieruchomości 
należy umówić się z wyprzedzeniem 24 godzinnym.  
Zadatek  
W momencie, w którym Państwo zdecydują się na wynajęcie nieruchomości przez naszą 
agencję, należy uiścić zadatek w wysokości £200. Wybrana przez Państwa nieruchomość 
zostanie wówczas usunięta z rynku wynajmu a jakiekolwiek inne zaaranżowane w niej wizyty 
zostaną odwołane. Powyższe £200 zostanie odliczone od pierwszego miesięcznego czynszu w 
momencie podpisania umowy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu zdecydują się Państwo 
zrezygnować z podpisania umowy o wynajem mieszkania lub uzyskane referencje okażą się 
niezadowalające wówczas depozyt przepadnie na rzecz agencji.  
Referencje i opłaty 
Nasza agencja musi sprawdzić Państwa referencje zanim będzie można sie wprowadzić. 
Otrzymają Państwo email od firmy zajmującej się sprawdzaniem referencji: Rent4Sure. 
Będziecie musieli Państwo wypełnić i odesłać otrzymany formularz. Zostaną sprawdzone 
referencje od pracodawcy oraz poprzedniej osoby, która wynajmowała Państwu mieszkanie a 
także zostanie sprawdzona Wasza wiarygodność finansowa. Ta procedura jest ściśle tajna i 
żadne informacje nie zostaną nikomu ujawnione bez Państwa zgody. 
Koszt uzyskania referencji wynosi £210 od osoby, wliczając VAT. Powyższą opłatę należy uiścić 
w przeciągu 3 dni od wpłacenia zadatku. Jeśli będzie potrzebny żyrant (ktoś, kto może za 
Państwa poświadczyć - na przykład jeśli Państwo studiujecie lub macie niskie dochody) 
wówczas dodatkowa opłata wynosi £30 za każdego żyranta, wliczając VAT. Opłaty można 
uregulować za pomocą karty kredytowej lub debetowej, jednakże za karty kredytowe jest 
pobierana mała prowizja. Wolimy nie przyjmować gotówki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu 
zrezygnują Państwo z wynajmu nieruchomości lub referencje okażą się niezadowalające, 
wówczas powyższe opłaty nie podlegają zwrotowi. 
Dzień wprowadzenia się 
Kiedy Państwa referencje okażą się zadowalające i data wprowadzenia się zostanie ustalona, 
wtedy należy uiścić depozyt od uszkodzeń w wysokości wartości 6 tygodni czynszu oraz 
wpłacić pierwszy czynsz z góry (pomniejszony o £200 zadatku, który został uprzednio wpłacony 
- jako rezerwacja). Kiedy się Państwo wprowadzicie, dostarczymy pełnych informacji na temat 
systemu wspieranego przez rząd dotyczącego bezpiecznego przechowywania depozytów od 
uszkodzeń gdzie Państwa depozyt zostanie przechowany do czasu aż nieruchomość zostanie 
przez Państwa zwolniona.   
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