SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
O serviço de gestão de condomínios inclui 1 visita semanal de
manutenção dos serviços comuns do edifício (verificação de
limpeza, lâmpadas, lubrificação de peças e avarias), estando
sempre disponíveis através do nosso contacto móvel, 24
horas, todos os dias (a partir do horário de expediente, apenas
para situações de emergência).

É O CONDÓMINO QUE ESCOLHE

A Multicondominios – Administração de Condomínios, Lda é uma empresa de
serviços com sede na Póvoa de Varzim, constituída por uma equipa dinâmina e com

Em relação aos serviços de limpeza, manutenção de elevadores, jardinagem, e reparações do edifício, embora tenhamos
preferência pelos nossos parceiros de qualidade comprovada
poderemos optar por diferentes empresas de acordo com as
vossas deliberações.

experiência no mercado habitacional e comercial e na assistência de fracções
autónomas de edifícios. Somos profissionais, exigentes e eficazes.
Apostamos num relacionamento próximo com o nosso cliente o que nos permite um
atendimento personalizado que garante um serviço eficaz e de qualidade.
Contamos com parcerias estratégicas especializadas nas mais diversas áreas,
desde a limpeza e jardinagem, seguros e manutenção de equipamento até à
realização de obras.

RELAXE!
NÓS FAZEMOS
POR SI

Garantimos um excelente compromisso entre preço e qualidade.

Porquê escolher a MULTICONDOMINIOS?
Somos profissionais exigentes e eficazes.
Fazemos visitas semanais aos edifícios para que nada falhe
ou fique esquecido.
Temos parcerias com profissionais responsáveis que nos
permitem actuar nas mais diversas áreas.

MULTI SERVIÇOS
O serviço de gestão de base da Multicondominios inclui:
• A gestão da manutenção do edifício

VISITA
SEMANAL
DE MANUTENÇÃO

• O serviço de envio e recepção de documentação
• Recepção e gestão de cotas de condomínio
• Organização de assembleias ordinárias de condomínio
• Realização da contabilidade do condomínio

Garantimos uma excelente relação qualidade/preço

• Elaboração de relatórios anuais de contas

ASSISTÊNCIA
24 HORAS

• Elaboração do orçamento
• Elaboração de actas
• Recuperação de cobranças das cotas em atraso
• Aconselhamento jurídico em assuntos relativos à vida do
condomínio

EXCELENTE
RELAÇÃO
QUALIDADE/PREÇO

962 083 327
geral@multicondominios.pt
www.multicondominios.pt
facebook.com/multicondominios

O SUA TRANQUILIDADE É A NOSSA MISSÃO!

Multicondominios - Administração de Condomínios, Lda
Rua Cmd. Francisco Quintas, 351 4490-489 Póvoa de Varzim

