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KA MIL LA SIE ROC KA 

Co ofe ru ją wroc ław scy de we lo pe rzy?
Na ja kie ra ba ty i pro mo cje mo że my
li czyć z koń cem ro ku? 

– De cy du jąc się na za kup nie ru -
cho mo ści w jed nej z na szych 13 in we-
 sty cji, na byw cy do sta ną w pre zen cie
sprzęt AGD. Do wy bo ru są pral ki, lo-
 dów ki, eks pre sy do ka wy lub te le wi -
zor. Ofe ru je my tak że ra ba ty na wet
do 20 tys. zł. Ma my tak że ofer tę na
wy koń cze nie pod klucz w ce nie
miesz ka nia czy miej sce po sto jo we
gra tis w wy bra nych in we sty cjach.
Wpro wa dzi liś my tak że pro mo cję
„Spła ca my Two je ra ty” – mó wi To-
 masz Su jak, czło nek za rzą du Ar chi -
com SA. Ak cją „Spła ca my Two je ra-
 ty” ob ję to 1 tys. miesz kań Ar chi co -
mu. W ra mach pro mo cji moż na sko-
 rzy stać z bez płat ne go do radz twa kre-
 dy to we go i za poz nać się z ofer tą 26 ba-
n ków. – W mie sią cach ocze ki wa nia
na miesz ka nie spła ca my do 18 rat za
za ku pio ne lo kum. Pro mo cja łą czy się
z moż li wo ścią do pła ty w ra mach
„MdM” – do da ją w Ar chi com. Wy-
 bra ne miesz ka nia za ku pio ne do koń-
 ca ro ku mo gą też otrzy mać bon na
wy koń cze nie pod klucz. Pra ca mi wy-
 koń cze nio wy mi zaj mie się fir ma Red-
 Net. Kom plek so wa usłu ga obej mu je
pro jekt, po moc w wy bo rze ma te ria -
łów oraz wy ko na nie prac. 

Z ko lei w fir mie Ege ria, któ ra bu-
 du je przy ul. Par ty nic kiej 27, przy za-
 ku pie osta t nie go wol ne go miesz ka -
nia dwu po ko jo we go do sta nie my w ce-
 nie du żą ko mór kę lo ka tor ską. – Par -
ty nic ka 27 to ka me ral na in we sty cja.

To tyl ko 10 miesz kań na osie dlu Krzy-
 ki-Par ty ni ce. Bu do wa jest za koń czo -
na, bu dy nek ma poz wo le nie na użyt-
 ko wa nie, więc moż na już bę dzie spę-
 dzić naj bliż sze świę ta w no wym
miesz ka niu, a po świę tach scho wać
ozdo by cho in ko we w prze stron nym
po miesz cze niu gos po dar czym. Po-
 szu ku ją cych miesz kań w bu do wie za-
 pra sza my do na sze go biu ra sprze da-
 ży, gdzie moż na za poz nać się z ofer -
tą miesz kań w na szej no wej in we -
sty cji Bo row ska 176 na Ga ju. Bu do -
wa roz po czę ła się w czwar tym kwar-
 ta le 2016 r., a ter min za koń cze nia prac

to dru ga po ło wa 2018 r. – za chę ca Do-
 ro ta Ja nas z Ege ria De ve lop ment. 

Je śli ce nisz so bie wy jąt ko wą at-
mo s fe rę w miesz ka niu, to war to wy-
 brać się do biu ra sprze da ży fir my In-
 kom, bo w in we sty cji Bin go Ho me
moż na do stać gra tis ko mi nek. Z ko-
 lei w bu dyn ku No wy Port de we lo per
sprze da je osta t nie go to we miesz ka -
nia z upu stem 10 tys. zł, a w in we sty -
cji Ro osh moż na li czyć na ra bat w wy-
 so ko ści 5 tys. zł. – Po za tym wszy scy
miesz kań cy No we go Por tu otrzy ma-
 ją od nas cho in ki w pre zen cie z do-
 sta wą do do mu – in for mu je Jo an na

Kró li kow ska, mar ke ting ma na ger z fi-
r my In kom. 

W naj bliż szą so bo tę trze ba się wy-
 brać na dzień otwar ty osie dla An gel
Ri ver. Od godz. 10 do 16 na zwie dza -
ją cych miesz ka nia cze kać bę dzie
świą tecz na fo to bud ka, wy pie ki, a ta-
k że ofer ta spe cjal na na za kup nie ru-
 cho mo ści. Do dat ko wo eks per ci spół-
 ki Wroc ław ska Re wi ta li za cja przed-
 sta wią ak tu al ny stan dzia łań zwią za-
 nych z Re wi ta li za cją Przed mie ścia
Oław skie go.

– An gel Ri ver to naj no wszy pro jekt
gru py de we lo per skiej An gel Po land

Gro up, któ ra we Wroc ła wiu zre a li zo -
wa ła m.in. wie lo fun kcyj ny kom pleks
OVO Wroc ław, cen trum se nio ra An-
 gel Ca re i ho tel The Gra na ry – mó wi
de we lo per. Na osie dlu za pla no wa no
340 apar ta men tów o po wierz chni od
24 do 118 m kw. Bę dzie tu tak że ogól-
 no do stęp na stre fa fit ness i spa. Pro-
 jek tan ci prze wi dzie li rów nież sa lę za-
 baw dla dzie ci, miej sce spot kań tuż
przy re cep cji, zie lo ne pa tio i ma ri nę.
Na kon dy gna cjach ga ra żo wych bu-
 dyn ków po wsta ną sta cje ła do wa nia
po ja zdów elek trycz nych. Oprócz
miejsc par kin go wych dla sa mo cho -
dów za pro jek to wa no też ro we row nie
i stre fę miejsc po sto jo wych dla go ści.
W ra mach in we sty cji zo sta ną zre wi -
ta li zo wa ne na brze ża rzek Od ry i Oła-
 wy. De we lo per zmo der ni zu je rów-
 nież skrzy żo wa nie ulic Tra u gut ta
i Mier ni czej. Uli ca Mier ni cza uzy ska
swo je prze dłu że nie w po sta ci dro gi
pro wa dzą cej do An gel Ri ver, dzię ki
cze mu miesz kań cy bę dą mo gli do-
 trzeć tę dy do rze ki, usiąść nad wo dą
i spot kać się ze zna jo my mi. – Nasz pro-
 jekt wy róż nia się po nad cza so wą ar-
 chi tek tu rą, bę dą cą owo cem współ-
 pra cy dwóch ce nio nych pra cow ni:
Got tes man Szmel cman Ar chi tec tu -
re oraz Mać ków. Osie dle pla nu je my
od dać w trze cim kwar ta le 2018 r. – in-
 for mu ją w An gel Po land Gro up. 

Miesz ka nio we pro mo cje przy go -
to wa ła tak że spół ka de we lo per ska Ra-
 fin. Naj no wsza in we sty cja fir my – Pa-
r ty ni ce Ho u se na Krzy kach – ku si pro-
 mo cją 50 proc. ce ny za ga raż. – Stwo-
rzyliśmy osie dle z miejscami  do wspól-

Miesz ka nie pod cho in kę 
u Końcówka roku to czas promocji mieszkaniowych. To także dobry moment na podjęcie decyzji o zakupie M, 

bo od przyszłego roku zwiększy się wymagany wkład własny przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny

Osie dle Ri ver Po int we Wroc ła wiu 
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nego spę dza nia cza su z przy ja ciół mi
czy in te gra cji zsą sia da mi. Dla te go wy-
budowalismy pry wat ną stre fę spor to-
 wo-re kre a cyj ną z si łow nią out do or fit-
 ness, ogród kiem gril lo wym, bo i skiem,
sta cją na pra wy ro we rów i pla cem za-
 baw. Wszy scy, któ rzy zde cy du ją się na
za kup miesz ka nia te raz, ma ją szan sę
sko rzy stać z wy jąt ko wo wy god ne go
spo so bu płat no ści 10/90 – za chę ca ją
w spół ce Ra fin.

To nie ko niec pro mo cji na Krzy-
 kach. De we lo per na osie dlu Zło ta Pod-
 ko wa ofe ru je miej sca po sto jo we gra-
 tis dla pierw szych sze ściu klien tów,
któ rzy za ku pią miesz ka nie z an tre -
so lą. – Oba osie dla ma ją do sko na łą in-
 fra struk tu rę: do stęp do skle pów

i usług, a przy za ku pie miesz kań z an -
tre so lą moż na uzy skać do 30 m kw.
po wierz chni gra tis – wy li cza de we -
lo per. 

Ko lej na pro mo cja do ty czy osie dla
po ło żo ne go w sa mym cen trum mia-
 sta – Kę py Miesz czań skiej. In we sty cja
po ło żo na w są siedz twie aż 4 ha zie le-
 ni ma osta t nie dwa miej sca po sto jo we
gra tis do miesz kań, któ rych ce na wy-
 no si 6,2 tys. zł/m kw. – Ma my jesz cze
pro mo cję w in we sty cji Wy brze że Re -
y mon ta, gdzie ma my sprze da nych już
po nad 100 miesz kań. Zo sta ły tu jesz-
 cze tyl ko trzy miej sca po sto jo we gra-
 tis do miesz kań o po wierz chni
60 m kw. Do dat ko wo we wszyst kich
in we sty cjach do stęp na jest pro mo cja
na wy koń cze nie pod klucz w ce nie
486 zł/m kw., a w przy za mó wie niu

kuch ni zmy war kę lub sprzęt AGD do-
 da je my za dar mo – pod su mo wu ją
w spół ce Ra fin. 

Z ko lei w No wej Pa pier ni Ultra No-
 va mo że my li czyć na wy koń cze nie
w ce nie i bez płat ną po moc sty li sty
wnętrz. W bo ga tych pa kie tach znaj-
 du je się m.in. ręcz nie ro bio na ceg ła,
be ton de ko ra cyj ny, pod ło gi wraz
z mon ta żem w ca łym miesz ka niu
z wy jąt kiem ła zien ki, płyt ki 3D, a na-
 wet plu szo we pły ty. – No wa Pa pier -
nia to osie dle lof to we na Przed mie -
ściu Oław skim we Wroc ła wiu.
W dwóch bu dyn kach po wy bu do -
wa nej w 1889 r. fa bry ce pa pie ru po-
 wsta ły lof ty oraz wy so kie miesz ka -
nia New Li ne w po prze my sło wym
kli ma cie – mó wi in we stor RED Re al
Esta te De ve lop ment.

Ak tu al nie trwa ją pra ce nad dru-
 gim eta pem osie dla Ultra No va. Dwa
no we bu dyn ki po wsta ną w są siedz -
twie No wej Pa pier ni i bę dą do niej na-
 wią zy wać kli ma tem i cha rak te rem.
Znaj dzie się tu 156 soft lof tów i apar -
ta men tów (od 38 do 95 m kw.).
Wszyst kie bę dą mia ły bal ko ny, ta ra -
sy lub ogród ki. W ra mach dru gie go
eta pu No wej Pa pier ni po wsta nie jesz-
 cze je den bu dy nek – Ka mie ni ca pod
Pe li ka nem. Za pla no wa no tu 15 apar -
ta men tów ty pu stu dio. In we sty cja
wy bu do wa na zo sta nie do kład nie
w miej scu, w któ rym w 1861 r. zre a li-
 zo wa no ka mie ni cę czyn szo wą o tej
sa mej na zwie. 

Ce ny apar ta men tów z wy koń -
cze niem roz po czy na ją się od
299 tys. zł. f

Mieszkanie pod choinkę

Sprzęt AGD
w prezencie, 
miejsce parkingowe
w cenie albo tańszy
metr kwadratowy
mieszkania 
– to najczęściej
oferowane promocje
świąteczne 
we wrocławskich
osiedlach 

W budynku przy ul. Partynickiej 27, przy zakupie ostatniego wolnego mieszkania

dwupokojowego dostaniemy w cenie dużą komórkę lokatorską
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W naj bliż szy week end bę dzie moż na zo ba czyć miesz ka nia na osie dlu An gel Ri ver
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