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Leigutrygging

L
Leigutrygging Spánarheimila er nýjung, áður óþekkt. Spánarheimili býður öllum þeim sem festa kaup á eign á 
Spáni upp á þann möguleika að tryggja sér fastar leigutekjur á eignum sínum með engri fyrirhöfn og án 
nokkurra vandkvæða.

Þessi nýi valkostur gengur þannig fyrir sig að Spánarheimili leigir eignina af eigandanum með skriflegum 
samningi fyrir fasta leigufjárhæð og tryggir þar með eigandanum fastar tekjur af eigninni á tilteknu tímabili. 
Um leið hefur Spánarheimili endurleigurétt til sinna viðskiptavina og sér þá alfarið um alla umsýslu við
 útleigu og alla  útleigu og alla þá áhættu sem því fylgir. Með þessu móti getur eigandinn verið áhyggjulaus með öllu og 
gengið að leigutekjum vísum. 

Frekari upplýsingar um þjónustuna veitir Gylfi Þórisson: gylfi@costablanca.is

Öllum okkar viðskiptavinum í Leiguumsjón stendur nú til boða að auka verulega leigutekjur af eignum sínum 
á Spáni. Við höfum nefnilega fengið til liðs við okkur hann Gylfa Þórisson sem er „Airbnb SuperHost“ eða 
ofurgestgjafi en hann starfar alfarið við Airbnb útleiguþjónustu. Hann þekkir og vel til Costa Blanca-svæðisins 
og hefur sem ofurgestgjafi verðmætan aðgang að innri upplýsingum á vegum Airbnb sem gagnast vel við alla 
útleigumöguleika á eignum.

Í Í því sambandi má nefna verðvöktun á sambærilegum eignum – verðvöktun á ákveðnum tímabilum sem færir 
verð eignarinnar upp ef mikil eirspurn er á eignum á ákveðnum tímabilinu eða færir verð niður ef offramboð 
er á eignum og svo framvegis. Með fulltingi ofurgestgjafa eru leigumöguleikarnir mun meiri þar sem margir 
viðskiptavinir Airbnb leigja aðeins í gegnum slíka aðila. Þá eru eignir á vegum ofurgestgjafa ávallt í forgangi 
við leit á vef þeirra.

- Gylfi mun setja eignina inn Airbnb í gegnum sinn sérstaka Airbnb-aðgang og er þá skráður sem sá sem leigir 
eignina út. Því fylgir hagræði, ekki síst fyrir þá sem ekki kæra sig um að vera áberandi eigendur.
  
Að viðbættu ofangreindu eru kostir útleigu eignarinnar eir þessum leiðum miklir en nefna má:

- Airbnb er stærsta bókunarsíða í heiminum í íbúðaleigu.
- Airbnb tryggir hverja eign fyrir skemmdum upp að 800.000 evrum.
- Allir leigjendur í gegnum Airbnb eru áhættumetnir 
til viðskipta og hendir að Airbnb hafnar leigjendum vegna fyrri sögu

Airbnb



Kaupauki

Vildarklúbbur
 Hjá Spánarheimili er starfræktur Vildarklúbbur; lokaður hópur viðskiptavina en markmiðið er að 
meðlimum bjóðist ýmis og sérstök vildarkjör á þjónustu og afþreyingu bæði á Spáni og Íslandi. Allir þeir 
sem hafa fjárfest í draumaeign sinni á Spáni býðst þátttaka, Vildarklúbburinn er upplýsinga- og 
þjónustuvettvangur. Vildarklúbbsmeðlimir og fulltrúar Spánarheimila hittast reglulega þar sem farið er yfir 
málin. Efnt er til ýmissa kynninga- og fræðslufunda ásamt því að hittast og hafa gaman saman.  

Allir meðlimir Allir meðlimir fá afhent vildarkort sem sýna þarf til að njóta vildarkjara vegna eirtalinnar þjónustu og 
afþreyingar:

 • 2 fyrir 1 á nokkrum veitingastöðum
 • Afsláttur á vallargjöldum á golfvöllum
 • Afsláttur á hótelgistingu á Íslandi og Spáni
 • Afsláttur á bílaleigubílum
 • Afsláttur á flugvallarakstri
  • Tilfallandi afslættir á viðburði
 
Í hverjum mánuði bætast við nýir samstarfsaðilar Vildarklúbbsins.

Til viðbótar því að fá skoðunarferð til Spánar sér að kostnaðarlausu í gegnum Spánarheimili stendur 
hverjum og einum fasteignakaupanda ávallt til boða að velja úr þremur kaupaukum sem eru 
innleysanlegir við afhendingu eignar.

Kaupauki I – bíll 
Við afhendingu eignar fær viðskiptavinur Spánarheimila afhent gjafabréf til innlausnar á bílaleigubíl til allt 
að 8 vikna hjá samstarfsbílaleigu Spánarheimila. Ekki þarf að leysa út allar vikurnar í samfellu heldur 
myndamyndast inneign hjá bílaleigunni fyrir allt að 56 daga leigu og við hverja bókun lækkar inneignin þar til hún 
klárast. Bílaleigukaupaukinn miðast við 5 dyra beinskiptan bílaleigubíl í minni stærð. Bílarnir afhendast 
annað hvort á flugvellinum eða heim að dyrum en skila má bílnum á sama stað.

Kaupauki II – golf 
Við afhendingu eignar Við afhendingu eignar fær viðskiptavinur Spánarheimila afhent gjafabréf til innlausnar á 40 golfhringum á 
nokkrum þeirra úrvals golfvöllum sem finna má á Costablanca-svæðinu. Spánarheimili mun á hverjum 
tíma auglýsa þá samstarfsgolfvelli sem verður unnt að velja um en í hverju gjafabréfi verður unnt að velja 
á milli 2ja golfvalla í senn.

Kaupauki III – húsgögn 
Við greiðslu staðfestingargjalds inn á fasteign á Spáni fær viðskiptavinur Spánarheimila afhent gjafabréf til 
inneignar á húsgögnunum og öðrum húsbúnaði samtals að verðmæti 2.500 evrur
hjá annað hhjá annað hvort húsgagnaversluninni TorreGrosahome, StyleHome eða Mahersol
 
Til viðbótar ofangreindum kaupaukum geta komið til sérstakir kaupaukar frá byggingaraðilum eða öðrum 
samstarsaðilum á svæðinu á hverjum tíma.



Ánægðir viðskiptavinir

Verðsamanburður

Samanlagt býr starfsfólk Spánarheimila að áratugalangri reynslu og þekkingu á fasteignakaupum á Spáni;
rekstri, fjármögnun, leigu og búsetu almennt. Einkunnarorð eru heiðarleiki og persónuleg þjónusta. Okkar 
keppikefli er að fasteignakaupin geti gengið snurðulaust fyrir sig og kaupendur séu leiddir í gegnum ferlið án 
mikillar fyrirhafnar. Miðað er við að þeim sé haldið vel upplýstum á öllum stigum. Hagsmuna kaupandans er 
gætt í hvívetna.

Fjöldi ánFjöldi ánægðra viðskiptavina er stolt Spánarheimila og fátt veitir starfsfólkinu meiri ánægju en þegar nýir 
viðskiptavinir koma til vegna meðmæla þeirra sem áður hafa verið í viðskiptum við fyrirtækið. 
Sú er besta viðurkenning sem hugsast getur.

Ekki þarf að fara mörgum orðum um að framfærslukostnaður á Íslandi og svo á Alicante-svæðinu á Spáni er sitthvað 
og ólíku saman að jafna; framfærsla á Spáni er allt að þrefalt lægri. 

Hér að neðan getur að líta verðsamanburð á vöru og þjónustu sem starfsfólk Spánarheimila á Íslandi og Spáni 
framkvæmdu en þessi samanburður byggist á raunverulegum samanburði miðað við búsetu starfsfólks á báðum 
stöðum.



Áhyggjulaust ævikvöld á Spáni



Paradís kylfingsins





Fjölbreytt úrval fasteigna

Mátaðu þig við svæðið



Við vinnum með öllum!

Á heimasíðunni okkar – www.spanarheimili.is má sjá og skoða fjöldann allan af bæði nýjum og notuðum eignum 
til sölu en hafa ber í huga að þar er aðeins að finna lítinn hluta þeirra eigna sem viðskiptavinum stendur til boða. 
Spánarheimili er með samninga við alla byggingaraðila á Costa Blanca-svæðinu sem og allar betri fasteignasölur 
sem þýðir í raun aðgangur að öllum eignum á markaði fyrir viðskiptavini Spánarheimila.



Afþreying 
Á Costa Blanca-svæðinu fyrirfinnast ótal möguleikar til afþreyingar. Ef fólki leiðist ætti það að líta í eigin 
barm því framboðið er mikið og allt aðgengi gott. Segja má að í boði sé flest það sem hugurinn girnist í 
þeim efnum.

Endalausir möguleikar 



Cabo Roig
4 svefnherbergi
3 baðherbergi
svefnpláss fyrir 8
Verð frá 90.000 kr.

Verðin miðast við vikuleigu

6 svefnherbergi
4 baðherbergi
svefnpláss fyrir 12
Verð frá 200.000 kr.

Villamartin

La Zenia
2 svefnherbergi
2 baðherbergi
svefnpláss fyrir 4
Verð frá 65.000 kr.

Villamartin
2 svefnherbergi
2 baðherbergi
svefnpláss fyrir 6
Verð frá 50.000 kr.

4 svefnherbergi
3 baðherbergi
Svefnpláss fyrir 8
Verð frá 120.000 kr.

Las Colinas

www.costablanca.is/leiguibudir

Sýnishorn af leiguskrá



spánarheimili.is
558-58-58

www.spánarheimili.is

Fríar
 skoðunarferðir

Hjá fyrirtækinu Spánarheimili starfar öflugur hópur Íslendinga sem hefur yfirgripsmikla þekkingu á öllu 
því sem snýr að kaupferli við fasteignakaup á Spáni sem og fjármögnun. Spánarheimili rekur bæði 
skrifstofu á Íslandi og á Spáni. Allt starfsfólk býr að staðgóðri þekkingu á öllu Costa Blanca-svæðinu.

Spánarheimili

Fjörður, verslunarmiðstöð
2. hæð, 220 Hafnarfjörður

Polígono A-2, La Regía 16
03189 Orihuela, Alicante

Calle Cop 7, 2.hæð
03700, Denia, Alicante


