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ANLEDNINGAR ATT KÖPA FASTIGHETER PÅ NORRA CYPERN VIA 



1
Det finns en uppsjö av alternativ på 
marknaden och det är inte alltid lätt 
att veta vad som är en bra och säker 
investering, vilka områden som är 
bäst eller vem man ska investera 
med. Vi har valt att vara en oberoende 
fastighetsbyrå där vi visar våra kunder 
en mängd olika fastigheter som alla 
är kontrollerade och godkända av 
oberoende experter inom industrin.

Oberoende fastighetsbyrå
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Inom fastighetsmarknaden på Norra 
Cypern finns tyvärr många så kallade 
fastighetsmäklare och byråer utan 
rätt kompetens, erfarenhet eller licens.
För oss har det alltid varit viktigt att 
driva ett professionellt företag som gör 
saker enligt lagarna så att vi kan få fullt 
förtroende från alla våra kunder. Många 
har sedan tidigare dålig erfarenhet av 
att köpa utomlands, så för att säkerställa 
att vi driver vårt företag helt lagligt har 
vi den officiella mäklarlicensen på Norra 
Cypern som endast ett fåtal företag på 
ön har.

Licenserad fastighetsbyrå



Vi drivs av ett professionellt team som 
har funnits på marknaden i många år 
tillsammans med lokala rådgivare som 
har över 30 års erfarenhet av branschen. Vi 
gör vårt bästa för att ständigt utveckla vårt 
företag så att våra kunder kan fortsätta 
att känna sig trygga och bekväma med 
oss. Att köpa en fastighet utomlands kan 
kännas osäkert och främmande och vårt 
jobb är att få kunden att känna sig helt 
trygg genom processen.
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Professionellt och erfaret team



Vi har vårt huvudkontor på Norra Cypern 
med engelsk-, turkisk-, svensk-, rysk- och 
arabisktalande personal som kan hjälpa 
våra kunder hela vägen från konsultation 
hemma till dess att affären är klar, men 
även efter att kunden har fått sin nyckel. 
Vi gör vårt bästa för att se till att våra 
kunder har allt de behöver för att kunna 
köpa en fastighet utomlands. Det ligger 
i vårt uppdrag att ge våra kunder bästa 
möjliga service.
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Huvudkontor på

Norra Cypern med flerspråkig personal



Vi har en väl genomtänkt och 
noggrant utvald portfölj med stor 
variation och höga krav på utvecklare. 
Faktum är att vi bara arbetar med de 
bästa företagen på ön. Vi har tackat 
nej till många utvecklare, som andra 
fastighetsbyråer arbetar med, då det 
för oss är otroligt viktigt att vi har 
en stark portfölj av hög kvalitet som 
följer alla riktlinjer från den officiella 
byggsektorn samt att de även är 
kontrollerade av lokala RICS-proffs.
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Noggrant utvald fastighetsportfölj



När våra kunder köper en fastighet utomlands 
är det viktigt att komma ihåg att man får vad 
man betalar för, vilket också är ett av de krav 
vi ställer på utvecklarna innan vi fattar beslut 
att arbeta med dem. Det är också mycket 
viktigt för oss att kunna erbjuda fullständiga 
oberoende tjänster till alla våra kunder så att 
de känner att de verkligen får vad de har blivit 
lovade av de bästa utvecklarna på ön, helt 
oberoende av oss som företag.
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Professionella oberoende RICS-tjänster
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Juridisk rådgivning från toppadvokater

När våra kunder fattar ett beslut om 
att köpa en fastighet på Norra Cypern 
kommer de att behöva en advokat under 
köpprocessen för att säkerställa att allt 
pappersarbete går korrekt till och att 
nödvändiga betalningar, samt registrering 
av kontrakt, sköts ordentligt. Vi ser till att 
våra kunder får rätt juridisk rådgivning 
när de köper en fastighet på Norra Cypern 
och vi erbjuder alltid våra kunder de bästa 
juridiska representanterna på ön, som har 
rätt kvalifikationer och rätt erfarenhet inom 
branschen.



Vi erbjuder gratis fastighetsrådgivning 
till alla våra kunder som ska välja ut och 
köpa en fastighet på Norra Cypern. Vi 
hjälper våra kunder att hitta rätt fastighet 
och göra bra val. Vi representerar våra 
kunder och hjälper dem genom valet 
av fastigheter och hela köpprocessen. Vi 
säljer därför inte någon specifik utvecklare 
eller ett företag, utan vårt fokus är att 
lyssna på våra kunder och visa alternativ 
som bäst passar deras önskemål och 
budget, samt se till att de väljer en 
utvecklare som levererar vad de lovar.
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Fastighetsrådgivning



För de som önskar få privat 
fastighetsrådgivning/visning erbjuder vi 
en 3-dagars privat visningsresa för max 
fyra personer. En av våra professionella 
fastighetskonsulter kommer att vara 
med under hela visningsresan för att 
visa våra kunder ett urval av de bästa 
projekten på Norra Cypern baserat på 
deras önskemål. Detta är en fantastisk 
upplevelse för alla som är redo att köpa 
en fastighet på Norra Cypern.
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Privata visningsresor



För alla som vill komma och ta en titt på 
marknaden innan de fattar ett fullständigt 
beslut, erbjuder vi varje vecka en 3-dagars 
öppen visningsresa som enkelt kan bokas 
via vår webbplats. Under visningsresan 
kommer våra kunder att åtföljas av en av 
våra professionella fastighetskonsulter 
som tar dem runt ön och visar dem det 
bästa av vår fastighetsportfölj. Våra kunder 
kommer då att se ett stort urval med bred 
variation som de kan jämföra först för att 
sedan kunna fatta ett bra beslut.
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Öppna visningsresor



När våra kunder har hittat sin nya 
fastighet kommer vi att sätta oss ner 
tillsammans med utvecklaren för att 
förhandla fram bästa pris och villkor. 
Efter att villkor och pris har avtalats, ser 
vi till att säkra en skriftlig lista över alla 
specifikationer och eventuella tillägg. 
Vi försöker alltid komma överens 
om maximal rabatt och vi ser till att 
kontraktet och specifikationerna täcker 
de fullständiga villkoren och alla tillägg 
med utvecklaren.
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Kraftfulla förhandlingar



Med vår erfarenhet av fastighetsköp 
utomlands ser vi att många inte har 
någon aning om vad banken tar ut för 
avgifter på valutaväxling när de väljer 
att skicka pengar utomlands. Därför 
såg vi ett behov av att ge valutatjänster 
till alla våra kunder så att de kunde få 
bästa möjliga valutakurs. Vi har vårt 
eget företag, vår webbplats och vårt 
erfarna team för den här tjänsten som 
är väldigt lättillgänglig.
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Betalningstjänster
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Kundservice efter köp

Förutom vår fastighetsmäklartjänst 
kan vi hjälpa våra kunder med all 
kundservice efter köpet, så som 
inredning / interiör, uthyrning, 
bankärenden med mera. Vi förstår 
att köpet för våra kunder börjar 
efter det att de har fått sin nyckel, 
så vi förblir vid deras sida med vår 
service även efter köpet, medan 
andra byråer ser att när kontraktet 
undertecknas är affären och 
relationen med kunden avslutad.



Vi arbetar med professionella och 
kunniga internationella agenter 
i flera länder som är utbildade 
och kvalificerade för sitt arbete. 
För oss är det viktigt att vi har 
bra representanter över hela 
världen och därför accepterar vi 
bara de som har gått igenom vårt 
kvalificeringsprogram och har 
godkänts fullt ut av företaget.
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Professionella agenter i 

tio olika länder



Vårt företag använder många olika 
marknadsföringstekniker för att locka 
köpare, men vårt huvudfokus ligger 
på moderna strategier som sociala 
medier, ambassadörer och influensers. 
Vi arbetar också med fastighetsmäklare 
utomlands i moderna och kreativa 
partnerskap som passar den aktuella 
marknaden. Vi har också hittat nya sätt 
att sälja online, vilket är det senaste 
sättet att sälja fastigheter. Alla dessa 
nya marknadsföringstekniker bygger 
på omfattande interna strategier 
och vi tittar ständigt på nya sätt att 
marknadsföra vår fastighetsportfölj.
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Moderna marknadsföringstekniker
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Allt material på flera språk

Allt vårt material, så som broschyrer, 
flygblad, kontrakt och andra 
företagsdokument, finns på både 
engelska och svenska. Vi kan också 
tillhandahålla översättningar av 
material och företagsdokument på 
språk som turkiska, ryska, bulgariska, 
norska, tyska, persiska och arabiska 
enligt våra kunders önskemål och 
skicka som digitala versioner.



Vår hemsida är modern, enkel att använda 
och är byggd med en global standard 
som fungerar perfekt på alla sätt. Den är 
också uppdaterad så att våra kunder enkelt 
kan välja en fastighet, få all information 
de behöver och rätt priser direkt från vår 
webbplats. Våra kunder kan också enkelt 
boka sin visningsresa på vår hemsida 
eftersom vi är ett av få företag på ön som kan 
tillhandahålla ett online betalningssystem till 
en bank på Norra Cypern.
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Global uppdaterad webbplats



Vår IT-partner, som i sin tur är en 
partner till Google, har byggt ett 
avancerat internt system för att vi ska 
kunna kontrollera alla våra fastigheter, 
försäljning, bokningar av visningsresor, 
betalningar, marknadsföringsmaterial, 
företagsdokument och media. Detta 
CRM-system används av både vår interna 
personal men även våra agenter. Det är ett 
mycket uppskattat arbetsverktyg eftersom 
vi kan hålla allt på ett ställe.
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Effektiva interna system



Enligt vår erfarenhet har de nöjda 
kunder som köpt en fastighet 
genom oss ofta nära vänner eller 
familj som också vill köpa. För att 
uppmuntra/tacka våra kunder för 
att de rekommenderar oss i sitt 
nätverk betalar vi en bonus. På det 
sättet hjälps vi åt att marknadsföra 
utländska fastigheter och alla får en 
del av kakan. 
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Rekommendations-bonusar
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Privatägt företag

Eviqe Estates ägs och drivs av två kvinnor, 
ursprungligen från Sverige, som själva 
köpt fastigheter på ön och bor helt eller 
delvis på Norra Cypern sedan många år 
tillbaka. Företaget är registrerat i Norra 
Cypern och har alla licenser som behövs. 
Det ägs inte av någon utvecklare eller 
byggföretag eftersom det är en egen 
enhet. Företaget är finansierat av ägarnas 
privata tillgångar och har inga skulder till 
någon bank eller något annat företag.


