Оферта № 237589
16.07.2019

Апартаменти за продажба/ Затворен комплекс, област
Бургас, гр. Приморско, цени от € 26 095

Къде се намира: на територията на "Гриин Парадайс1" и "Гриин Парадайс 2"
Вид строителство: стоманобетонна
Етап на строителство: разрешение за
конструкц ия с тухлена зидария
ползване
Пусков срок: 30.06.2015
Отопление: на ток
Дограма: Петкамерна PVC
Затворен комплекс на тихо място на около 500 метра от плаж
Комплексът ще бъде разположен сред много зеленина, на около 200 метра от
Аквапарка и недалеч от Южният плаж.
Сградата располага с 12 студия от 31.44 кв.м. до 61.79 кв.м. и 9 апартамента с една
спалня от 52.10 кв.м. до 85.48 кв.м.
Комплексът предлага на собствениците:
• Денонощна охрана и видеонаблюдение;
• Басейн с детско отделение;
• Ресторант;
• Рец епц ия;
• Офис за обслужване на посетителите;
• Безжичен интернет;
• Барбекю;
• Зона за почивка;
• Подземни парко места
Сградата ще бъде построена от висококачествени материали:
•
•
•
•
•
•

Конструкц ия – тухла;
Стени – тухла с топло и шумоизолац ия, от вътре с гипсова шпакловка и латекс;
Прозорц и с пет камерна PVC дограма;
Подове: общи части – гранитогрес;
Подови настилки в апартаментите - гранитогрес /теракота/ и ламинат;
Бани - фаянс и теракота;

Апартаментите в комплекса, ще се продават с довършителни работи "до ключ", с
поставени розетки, изводи за телевизия, интернет и изводи за климатиц и. Санитарните
помещения ще бъдат напълно оборудвани с мивки, душ кабини, моноблок, огледало и
бойлер.
Таксата поддръжка в комплекса ще бъде 8Е/без ДДС/ на квадратен метър.
Схема на плащане:
І-ви вариант
90 % при подписване на Предварителен договор
и 10 % при подписване на Нотариален акт
ІІ-ри вариант
50 % при подписване на Предварителен договор
40 % подоговаряне
и 10% при подписване на Нотариален акт
Обявените ц ени са за схема на плащане І - ви вариант!Без комисиона!

Лице за контакт
Галина Генчева
Агент недвижими имоти
Тел.: 02 9812345; 0895525900

