
Rozszerz pole widzenia 
na nieruchomości
dzięki usłudze Audyt PRO

Jest to innowacyjna usługa, która pozwala
proaktywnie zadbać o budynek i budować
wzrost jego wartości w czasie. Dzięki specjalnej
aplikacji audyt techniczny prowadzony
przez naszych fachowców jest bardziej efektywny,
co przekłada się na niższe koszty naprawy.

Możesz też skorzystać
z ulepszonej wersji Audyt PRO Plus,
która zapewnia dostęp do:

• przeglądów za pomocą dronów
• badań termowizyjnych



Sprawdź co zyskujesz  
z Audyt PRO
 • audyt techniczny nieruchomości prowadzony przez specjalistów 
Technicznego Utrzymania Nieruchomości, którzy potrafią ocenić 
ryzyko związane z daną usterką
 • większą częstotliwość przeprowadzania audytów niż ta,  
która została przewidziana w ustawie o prawie budowlanym
 • niższe koszty naprawy dzięki wczesnemu wykrywaniu usterek
 • zalecenia dotyczące działań zapobiegawczych oraz wskazanie 
kolejności ich wykonania
 • wsparcie przy doborze podwykonawców
 • budowanie jakościowej historii stanu technicznego budynku 
(chronologiczny spis audytów wraz z opisem wykonanych napraw, 
dostępny w formie elektronicznej)
 • kontrolę nad tempem usuwania usterek dzięki proaktywnemu 
podejściu i cyklicznym raportom  
 • budowanie wzrostu wartości nieruchomości w czasie
 • transparentność wynikająca z oddzielnej umowy/aneksu  
regulujących kwestie związane z usługą
 • bezpieczeństwo dzięki połączeniu zdalnej obsługi  
z obecnością specjalistów na terenie nieruchomości

Dane zebrane podczas obchodów budynków
przeprowadzonych w okresie 13.01 - 30.10.2020 r.

5027
obchodów nieruchomości

31231
zidentyfikowanych usterek

12,4
średnia liczba usterek w budynku

Tak pracujemy



Audyt PRO
Raport
Każdy przeprowadzony audyt techniczny nieruchomości 
jest potwierdzony raportem. 

Raport obejmuje: 
• wykaz usterek i nieprawidłowości,  

jak również spis uszkodzeń poszczególnych elementów wchodzących 
w skład części wspólnych nieruchomości tj.  

 - place zabaw, teren zielony, altanki, wiaty śmietnikowe
 - piwnice (komórki lokatorskie), garaże
 - pomieszczenia techniczne i administracyjne, klatki schodowe

• dokumentację fotograficzną opisanych usterek
• zalecenia oraz stopień pilności wykonania napraw

Co miesiąc do raportu są dołączane bezpłatne zalecenia dotyczące  
prac wykonywanych przez konserwatora budynku oraz firmy sprzątającej.



Audyt PRO Plus - dlaczego warto?
Przeglądy za pomocą dronów

Stawiamy na usprawnianie 
dotychczasowych metod przeglądów 
budynków. Dzięki dronom wiele zadań 
realizujemy szybciej i dokładniej,  
a przede wszystkim bezpieczniej.

Zastosowanie dronów w przeglądach 
może w wielu przypadkach zastąpić 
skomplikowane i kosztowne techniki 
dostępu. W niektórych sytuacjach pozwala 
również uniknąć budowy rusztowań  
i umożliwia wykonanie wstępnego 
przeglądu, którego wyniki ułatwiają 
planowanie remontów czy modernizacji.

Badania termowizyjne

Pozwalają skutecznie zlokalizować mostki 
cieplne i starannie zaplanować działania 
zmierzające do ograniczenia strat energii 
cieplnej, zwłaszcza przed planowaną 
termomodernizacją.

Umożliwiają dokonanie oceny wykonanych 
robót budowlanych, jak również rozwiązań 
projektowych. Ta nowoczesna metoda 
pomiaru izolacyjności termicznej budynku 
jest w stanie wychwycić wszelkie braki  
w izolacji budynku - niedociągnięcia ekipy 
ocieplającej budynek czy montującej 
stolarkę okienną lub drzwiową.



Zakres działań* Audyt 
PRO

Audyt 
PRO Plus

Comiesięczny audyt usterek budynku na zewnątrz √ √
Comiesięczny audyt usterek w piwnicy √ √
Comiesięczny audyt usterek na klatkach schodowych √ √
Comiesięczny audyt części wspólnych nieruchomości √ √
Comiesięczny audyt placu zabaw, terenów zielonych, 
pomieszczeń technicznych i administracyjnych,  
wiat śmietnikowych i rowerowych

√ √

Raz na pół roku audyt płaskiego dachu √ √
Raz na rok badanie termowizyjne budynku √
Coroczny przegląd dronem √
Comiesięczny raport z wykonanego audytu √ √

* usługa nie obejmuje: wind, ścian nośnych, kominów ani nie obejmuje audytu prawnego nieruchomości  
   i kontroli okresowych ujętych w Art. 62 Ustawy Prawo Budowlane
* kontrakt podpisany na min. 1 rok

Masz pytania? Zadzwoń:

tel. 22 123 90 50

Wybierz Audyt dopasowany  
do Twoich potrzeb:


