
Partner / Eiendomsmegler MNEF

Christian Armando
Finnbakk

Mobil: 99 69 25 34
E-post: caf@aktiv.no

Om Christian
Armando
Relevant utdanning:
BI Norwegian Business School
Antall år i bransjen:
8
Antall solgte boliger:
Over 450 solgte boliger
Områdeerfaring:
Primært Oslo øst, men har også
erfaring på salg av eneboliger i
Bærum og Lørenskog.
Boligtyper:
Leiligheter, Rekkehus,
Flermannsboliger, Tomannsboliger
og Eneboliger.

Har også erfaring med prosjektsalg
og noe næringseiendom.

Din megler

Jeg er en pålitelig, positiv og hardtarbeidende person som
trives veldig godt i jobben som megler.
Jeg har jobbet hos Aktiv på Carl Berner i 8 år, er medeier og
har Eiendomsmeglerutdannelse fra BI i Oslo.

Jeg jobber med eiendomsmegling fordi jeg ønsker å bidra
til at hver enkelt kunde får en salgspris de kan være stolte
av. Min ambisjon er alltid å sikte mot nye rekorder og
sammen med selgere og kjøpere sikre en trygg og effektiv
prosess fra første møte og til neste gang dere skal selge.

Best resultat for kunden – hver gang
Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende kontaktnett. Sammen
med min stå på vilje vil jeg dermed være din foretrukne megler.

Mitt mål er å gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd.
Du skal alltid stå i senter av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en
best mulig pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig salgsprosess.

Jeg har meget god lokalkunnskap og et stadig voksende kontaktnett. Sammen
med min stå på vilje vil jeg dermed være din foretrukne megler. Mitt mål er å
gjøre deg som kunde 100% fornøyd ved å levere kvalitet i alle ledd. Du skal alltid
stå i senter av mitt fokus, og sammen skal vi arbeide for å oppnå en best mulig
pris for din bolig og samtidig bestrebe en best mulig salgsprosess.

Noen av mine mange kunders tilbakemeldinger fra
eiendomsmeglerguiden.

Bolig solgt for Niklas Larsson
Christian er meget hyggelig og gjorde en kjempegod jobb ved salget av vår
leilighet. Han var alltid tilgjengelig eller ringte kjapt tilbake hvis det var noe vi
lurte på. Hele salgsprosessen gikk kjapt og leiligheten ble solgt over prisantydning
etter første visningsrunde.

Bolig solgt for Stine Grande
Fantastisk fornøyd med Christian Finnbakk! Dyktig megler, effektiv, pålitelig og et
vinnende vesen. God oppfølging og service, svært tilgjengelig. Veldig fornøyd med
at leiligheten ble solgt for godt over takst.

Bolig solgt for Anne Lie
Tillistvekkende og med god kunnskap om nærområdetv og salgsprosessen.
Pragmatisk og fleksibel med hensyn til våre ønsker.. God selger som sto på til slutt
i budprossessen og fikk frem nye bud. Forsinket leveranse av forslag på prospekt
somm inneholdt åpenbare feil.

Bolig solgt for Anne Lystad
Finnbakk har strålende kompetanse og en kunnskap om vårt område i Oslo som
har vært svært viktig for oss. Det er store summer det dreier seg om og man må
ha full tro på at dette er megleren som virkelig kan selge. Det hadde vi i vårt
tilfelle.


