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Rakennusteknisten riitatapausten konsultointi ja erilliset
lausunnot esimerkiksi sovitteluun tai oikeuden käsittelyyn
tehdään Lintukankaalla aina tiiminä. Näin varmistamme,
että riita-asia käsitellään, ja lausunnot kirjoitetaan aina
käyttäen kaikkea osaamistamme sekä potentiaalimme.
Usein riidoissa on kyse elämämme suurimmista kaupoista,
asuntokaupoista.

Lintukangas – perusteellista ja
vakuuttavaa konsultointia
Asuntokauppariidat ovat monitahoisia kaupan ja rakennustekniikan yhdistelmiä. Meiltä löytyy rakennusteknisen koulutuksen ohella myös kiinteistönvälityksen osaamista ja koulutusta.
Osaamme esittää ja perustella rakennustekniset seikat selkeästi, asiantuntevasti ja ymmärrettävästi, niin kirjallisesti kuin suullisesti. Myös kuntotarkastus- ja kiinteistönvälitysalan asiantuntijoina osaamme kertoa kauppaan vaikutuksellisten seikkojen
merkityksistä niin itse kaupan käynnin kuin tarkastuksen osalta.

Asuntokauppariita käsillä?
✓

Kannustamme aina ensin sovittelemaan. Sovittelu
voi olla nopeaa ja kustannustehokasta molemmille
osapuolille. Oikeuskäsittelyt kestävät yleensä
lukuisia vuosia.

✓

Reklamaatiotilanteessa pyydä ensin konsultaatiotamme. Näin voit esittää heti perustellun reklamaation kokeneen rakennusalan asiantuntijan avulla.

✓

Toimi itse aktiivisesti ja rakentavasti, vaikka olisitkin
pettynyt ja tunteet olisivat pinnalla.

✓

Vakuuttavasti esitetyt, perustellut ja asiantuntevat
todisteet tapauksessa puhuvat puolestaan.

Rakennustekninen konsultointi
kokeneelta, osaavalta ja vakuuttavasti
viestivältä alan asiantuntijalta.

Kysy lisää puh. 0400 997 515
asiakaspalvelu@kuntotarkastus.info
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Rakennusteknisten
riitatapausten konsultointi

Riitatapauksen konsultoinnin prosessi
Tutustumme dokumentteihin
Konsultoidessamme riitatapauksia niin asuntokaupan kuin rakentamisen
merkeissä, tutustumme tiiminä tapauksesi dokumentteihin.

Tapaaminen, keskustelu ja tarkentavat kysymykset
Kun olemme alkuun keskustelleet esimerkiksi puhelimessa ja/tai sähköpostilla,
järjestämme tapaamisen, jossa voimme tarkentaa tietojamme vielä kysymyksillä.
Mikäli mahdollista, tutustumme myös riidan alaiseen kohteeseen paikan päällä.
Tarvittaessa voimme ehdottaa lisätutkimuksia, mikäli tämä on mahdollista.

Rakennustekninen lausunto ja asiantuntijana todistaminen
Saatuamme kattavat tiedot tapauksestasi tuotamme aiheesta rakennusteknisen
lausunnon, joko reklamaatioon, sovitteluun tai oikeuden käsittelyyn. Tarvittaessa
esiinnymme todistajina ja kerromme myös suullisesti sekä perustellusti tapauksesi
havainnoista.

!

Muuta huomioitavaa
Riitatapaus voi kehittyä pitkäkestoiseksi, mikäli sitä käsitellään eri oikeusasteissa.
Meiltä saat kuitenkin aina tapaukseesi sitoutuneen asiantuntijapalvelun käsittelyn
kestosta riippumatta.

Rakennusteknisten riitatapausten konsultointi hinta
Jokainen tapaus on erilainen. Kerro tapauksestasi ja pyydä meiltä tarjous.
Riitatapauksiin liittyy usein suuri määrä erilaisia dokumentteja. Yleensä jopa useita
mappeja. Annamme sinulle tarjouksen yhteydessä erittelyn, josta näet myös näihin
aineistoihin perehtymisen hinnan, aloitusmaksun.
Palvelunhinta alk. 450€ tai tuntiveloitus 225€/h. Lausunnon rakentaminen pohjautuu aina näihin dokumentteihin, asiakkaan haastatteluun ja rakennustekniseen
osaamiseemme.
Tutustu joustaviin maksuehtoihimme sivustollamme.

Kuntotarkastaja Lintukangas | www.kuntotarkastus.info

