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Tìm kiếm …

Lúc đầu chị yến á là người ở Việt Nam và chuẩn bị định cư tại California.
Chị yến có hỏi trên là. Chỉ có nên? Giá tham khảo nhà từ xa à ở Việt
Nam rồi mua trước rồi khi mà gia đình tới là có sẳn để ở, hay như thế
nào thì trinh nói á đầu tư nhà hay là mua nhà để ở hay mua đầu tư gì
vậy ạ? Phải có mặt tại chỗ. Và coi kiểm định nhà mình có thích hay là
không chứ không phải là qua chỉ qua những cái hình ảnh trên mạng thì

Bài viết mới



nó ảo mọi người hiểu ý, chị nói không, với đôi lúc ở nhà cũng bình
thường thôi. Nhưng mà khi mà người ta chụp hình lên người ta tetrops
làm làm sáng đồ này kia, primiere bỏ mấy cái chỗ mà sứt mẻ đi này kia.
Nó rất là hình ảnh nó không có nói lên cái sự thật thực tế nên rất là
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quan trọng là mọi người phải đáp máy bay xuống thể thời gian đầu ở
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mà có con đặt khách sạn hay là. Mình đi mướn apartment để ở tạm

DỤNG & BÍ ẨN NGÂN

thời. Được ví dụ ký đừng có kím 1, 5, 2 5 mà kím 3 tháng sáu tháng. Ví

HÀNG GIẤU KÍN

dụ như thế đó để có những cái idea như vậy để mọi người có thể linh
động đến để mà tính toán rồi xong tới rồi đó rồi sẽ phải làm việc với
một con người. Rioter là người môi giới bất động sản tại mỹ ở mỹ phải
làm việc với một người lyautey, anh chị em là những người đi mua đó
không cần phải trả bất kỳ chi phí nào cho người realtors hết đó, tại vì là
khi mà mua được rồi đó thì người bán nhà họ sẽ trả cái phí đó cho cái

phân biệt thẻ tín dụng và
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người realtors của mình. Cái đó sẽ đại diện anh chị em tìm kiếm nhà.

Phân biệt THẺ GHI NỢ và

Tìm cái khu vực theo anh chị muốn ví dụ là nhà một tầng, không phải 2

THẺ TÍN DỤNG (thẻ

tầng nhà 500.000 1.000.002 triệu không phải là 10 triệu. Ví dụ như đưa
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ra những cái cái điều mình muốn, nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm là 4

dùng thẻ nào

phòng ngủ, 5 phòng tắm. Ví dụ như đại loại như thế, khu nào là trường
tốt và cái ưu tiên hàng đầu của anh chị em là cái gì thì nói cho cái người
realtors đó biết, khi mà họ biết thì họ sẽ tìm họ gửi cho anh chị em

Phân biệt thẻ ATM, thẻ
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khoảng 5 10 cái listing trong cái ý của anh chị, anh chị chọn chọn căn
nhà nào thích căn nhà nào thì bắt đầu mình sẽ đi coi. Người realtors, nó
sẽ dẫn mình đi, coi đi, coi được căn nhà nào đó thì mình sẽ makano
offer và trước khi ma con offer thì trinh có dặn là một, nếu mà mình trả
hoàn toàn là tiền mặt đó thì sao chuẩn bị? Print ra cái bankstown show
acc rác là số tiền mình có nếu mà mình đi trả= tiền mặt, ha tôi trả, tôi
mua nhà triệu. Tôi đang có hàng triệu trong ngân hàng show, cái đó
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cho người ta thấy chứ đừng có nói là tôi tôi tôi có đây. Tôi có ở đây tôi
không show gì hết, tôi không cần nữa hông làm việc như vậy nhá có cái
gì phải show cái đó để cho cái người chuyên môn để cho người ta
confidences người ta người ta tự tin để người ta đi làm việc, cái việc của
người ta rồi điểm thứ 2, nếu mà có vay tiền thì phải làm việc với những
người luôn agent. OK hoặc mình gọi bên trên để chân trên coi thì nó là
cái hồ sơ như thế nào rồi trinh có giúp được gì hay không? Dù trên
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không có làm ra tiền
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từ anh chị em nhưng mà trên vẫn có những cái connection hoặc là có
thể giới thiệu người này người kia cho mọi người chứ mọi người chân
ướt chân ráo có biết cái gì đâu? Ví dụ như thế, nếu mà cần sự giúp đở
của anh thôi nhá thì chưa nói trước như vậy rồi để coi thử là mỗi lên đơ,
họ sẽ có mỗi cái sản phẩm vay khác nhau, điều kiện khác nhau. Mình
phải tham khảo rất là nhiều để làm chi để mình được cái căn nhà mình
muốn chứ không có bị sai sót. Rồi đó là 2 cái điều mà trinh dạng phải
làm việc trước để có cái provided to thì dùng cái layer đó thay vì cái
banská rồi cho cái người router của mình đại diện cho mình, người ta đi
mấy con offer người ta show nhà người ta cũng compassion và đó là cái
nguyên tắc làm việc rồi, còn cái gì nữa không ta hết rồi đó rồi cần gì thì
cứ gọi cho em nhá, nhưng mà nhớ đừng có từ xa. Dù có mua đầu tư từ
tiểu bang này qua tiểu bang kia hay là anh chị em từ Việt Nam này kia
cố gắng the bard’s là phải. Du lịch đặt một cái chuyến bay tới đó, du
lịch phải tham khảo cái thị trường đó phải thấy được ellas- khi là anh
chị em có người gia đình hoặc là có một người nào đó. Thân tín đủ hiểu
được điều mà anh chị em muốn. Khả năng tài chính của anh chị em thì
anh chị em có thể nhờ người đó quay video, giờ người đó đi coi nhà
nhờ- khi thôi rồi có câu hỏi gì thì cho em biết nó ruby mọi người
5 Bước khiến người ấy gọi điện hoặc nhắn tin cho bạn bằng luật hấp
dẫn
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