Radosław F., 29 stycznia 2019

Odbiór mieszkania zrealizowany z bardzo dużą dokładnością i zaangażowaniem. P. Piotr
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Serdecznie polecam!
Norbert Z., 19 grudnia 2018

Odbiór mieszkania 55m2. Rzetelne podejście, fachowe wyjaśnienia. Bardzo miła współpraca,
skłania do polecenia i pochwały za wykonaną pracę.
Sylwia W., 18 grudnia 2018

Usługa godna polecenia. Pełen profesjonalizm. Generalnie należy uzbroić się w cierpliwość
podczas sprawdzania lokalu - każdy cm zostanie sprawdzony.
Kamil D., 26 października 2018

Odbiór domku. Zdecydowanie polecam! Pan Piotr sprawdził teren na zewnątrz, elewację,
dach, oraz budynek od środka. Pokazał, co jest nie tak, co można poprawić, podzielił
się cennymi uwagami odnośnie planów wykończenia i ewentualnymi wadami zamierzonych
rozwiązań. Systematyczny, bez pośpiechu, dzięki czemu udaje się zlokalizować
większość usterek. Bardzo pomocny przy wytykaniu błędów deweloperowi, rzeczowo
argumentuje znalezione niedociągnięcia przez co deweloper musi przyznać rację. Bardzo
duża wiedza i kompleksowa usługa. .
Paweł C., Meritum Development Sp. z o.o., 19 września 2018

Praca z Panem Piotrem to czysta przyjemność. Rzadko spotyka się kierowników, którzy tak
rzetelnie wykonują swoje obowiązki. Pan Piotr posiada odpowiednią wiedzę, sprzęt oraz
charakter do tego by pracownicy czuli respekt i z powagą stosowali się do zaleceń Pana
kierownika. Mam nadzieję że nasza współpraca będzie się dalej rozwijać. Z poważaniem
Meritum Development Sp. z o.o.
Marcin K., 19 września 2018

Polecam Pana Piotra. Jest profesjonalny, punktualny i dokładny. Zwraca uwagę na wiele
istotnych szczegółów na które ja bym nie zwrócił uwagi. Ogląda wszystko, omawia i
odpowiada na zadane pytania. Jestem bardzo zadowolony i dziękuję za pomoc.

Mateusz J., 16 września 2018

Kontakt z Panem Piotrem to rewelacja, wszystko opowie ze szczegółami przed samym
spotkaniem, a sam odbiór mieszkania od dewelopera to czysta przyjemność. Pan Piotr sam
zadba o wszystko, nie przepuści żadnego szczegółu, dzięki temu wszystkie niedociągnięcia
zostały naprawione na koszt dewelopera. POLECAM!!
Robert Z., 4 września 2018

Pan Piotr jest osoba godna polecenia wykonuje swoją prace na bardzo wysokim poziomie,
jestem bardzo zadowoly z jego pomocy napewno przy kojenym zakupie również skorzystam
z jego usług . Polecam!
Wojtek K., 27 sierpnia 2018

Witam dzisiaj odbierałem swoje mieszkanie wszystko ok ,ale dzięki temu że pan Piotr Sutuła
był na miejscu.Osoba znająca się na swojej pracy wykrył usterki których sam na pewno bym
nie zauważył POLECAM.
Tomasz S., 5 sierpnia 2018

Odbiór mieszkania przeprowadzony został przez Pana Piotra bardzo rzetelnie. Skrupulatnie
sprawdził wszystkie elementy, omówił i oznaczył znalezione niedociągnięcia. Bardzo dobry
kontakt z Panem Piotrem pozwolił na szybkie umówienie daty wykonania usługi. Serdecznie
polecam każdemu, kto odbiera mieszkanie. Profesjonalizm gwarantowany.
Karol M., 4 sierpnia 2018

Pan Piotr przeprowadził odbiór domu szeregowego od Developera. Pan Piotr metodycznie
krok po kroku szczegółowo sprawdzał poszczególne elementy wykonania domu zgodnie ze
standardem wykończenia. W trakcie odbioru znaleziono kilka bardzo istotnych niedociągnięć,
które nie były dla laika widoczne gołym okiem a które wyszłyby zapewne na etapie
wykończenia domu co wiązałoby się z dodatkowym kosztem oraz nerwami. Co istotne Pan
Piotr chętnie doradzał również po wykonaniu usługi co było bardzo pomocne przy omawianiu
usterek z developerem. Cena adekwatna do efektów pracy. W moim przypadku inwestycja
zwróciła się bardzo szybko w ramach rekompensaty za stwierdzoną niezgodność wykonania
ze standardem (którą zauważył Pan Piotr) developerem dorzucił od siebie "gratis". Szczerze
polecam.

Sylwia R., 24 lipca 2018

Odbiór mieszkania przeprowadzony profesjonalnie. Wszystkie wątpliwości i ewentualne
usterki zostały od razu omówione. Fachowe doradztwo ze znajomością wszystkich
wymaganych norm. Gorąco polecam
Paweł Ł., 22 lipca 2018

Bardzo profesjonalny odbiór mieszkania. Wszystko dokładnie sprawdzone. I Pan Piotr nie
daje się wyprowadzić z równowagi marudzącym kierownikom budowy. Polecam :)
Dorota S., 10 lipca 2018

Usługa przeprowadzona bardzo profesjonalnie. Pan Piotr rzetelnie i fachowo wykonał swoją
pracę. Gorąco polecam, naprawdę warto. Nie ma co żałować kasy bo Pan Piotr wylapal
rzeczy które nie były przez nas widoczne. Zwraca uwagę na najmniejsze detale.
Magda M., 10 lipca 2018

Profesjonalista w każdym calu, bardzo dokładny, skrupulatny. Widać i słychać duże
doświadczenie. Polecam każdemu, kto odbiera swoje mieszkanie.
Marta R., 6 lipca 2018

Bardzo profesjonalne podejście do zlecenia, jesteśmy zadowoleni że skorzystaliśmy z usług
pana Piotra, szczerze polecam.
TOMASZ Ś., 7 czerwca 2018

Fachowy odbiór. Podczas odbioru wyszło kilka problemów na które bym nie zwrócił uwagi.
Marcin K., 30 kwietnia 2018

Polecam Pana Piotra Sutułę. Świetnie się sprawdził przy odbiorze mieszkania. Dzięki jego
wiedzy znalezione kilka usterek / niedociągnięć.
Anna R., 18 lutego 2019

Rewelacyjna pomoc przy odbiorze mieszkania developerskiego

Radosław F., 29 stycznia 2019

Odbiór mieszkania zrealizowany z bardzo dużą dokładnością i zaangażowaniem. P. Piotr
posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. Serdecznie polecam!
Paulina Z., 9 stycznia 2019

Polecam serdecznie. Pełen profesjonalizmy. Szczegółowe sprawdzone mieszkanie przed
odbiorem.
Norbert Z., 19 grudnia 2018

Odbiór mieszkania 55m2. Rzetelne podejście, fachowe wyjaśnienia. Bardzo miła współpraca,
skłania do polecenia i pochwały za wykonaną pracę.
Sylwia W., 18 grudnia 2018

Usługa godna polecenia. Pełen profesjonalizm. Generalnie należy uzbroić się w cierpliwość
podczas sprawdzania lokalu - każdy cm zostanie sprawdzony.

