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Затворен комплекс в кв. Кръстова вада - имоти без
комисиона от купувача!, цени от € 84 117

Локация: ул. Ген. Иван Колев, на кръстовището на улица Генерал Иван Колев и улица
Ивайло Петров.
РЗП на проекта: 12000 кв. м
Вид строителство: стоманобетонна
конструкция с окачена фасада
Пусков срок: 12.2022
Дограма: Пет камерна PVC
Представяме Ви нов жилищен комплекс от затворен тип в кв. Кръстова вада, недалеч от
мол Парадайс, бул. Черни Връх, ул. Сребърна, Южен Парк и магазин Била.
Има бърз достъп до Околовръстен път, както и югозападния изход на София.
Транспортният достъп е по бул. Черни Връх и ул. Сребърна, както и метрото до Paradise
Center, което се предвижда да продължи до Oколовръстен път и кв. Драгалевци.
Комплексът е с модерна архитектура, в унисон със заобикалящата го среда. Парцелът е с
обща площ от 3498 кв. м., като във вътрешността ще бъдат разположени:
просторен озеленен двор
детска площадка
външен фитнес
места за отдих
Състои се от една Г- образна сграда с 5 секции и една самостоятелна сграда.
Проектирани са с партер, четири етажа и мансардно ниво. На партера са планирани
кабинет, жилища със собствени дворове и гаражи. Следващите етажи ще разполагат с
апартаменти, като общият им брой е 115. Г - образната сграда ще има две подземни нива
с паркинг, а самостоятелната сграда едно подземно ниво. Достъпът до подземното ниво е
посредством широка двойна рампа.
В комплекса се предлагат за продажба 2-стайни, 3-стайни и 4-стайни апартаменти с
височина на таваните 2.90 м.
Инвеститорите предлагат гъвкави схеми на плащане, които се формират от четири
вноски, като първата е при подписване на предварителен договор, а следващите три са
съответно на АКТ 14, 15 и 16.
На Вашето внимание представяме ценообразуването на най-изгодната схема на плащане,
а именно:

60% при подписване на предварителен договор
20% на АКТ 14
10% на АКТ 15
10% на АКТ 16
Към всеки апартамент има мазе с различна квадратура, включено в цената. Посочените
апартаменти в проекта са налични и на други етажи.
В 27-годишната история на инвеститора са изградени 21 жилищни и 2 офис сгради,
представляващи над 100 000 кв. м. РЗП.
Посочените цени са без ДДС!
За да получите актуална информация и цени на свободните апартаменти, както и
друга подробна информация относно проекта, моля използвайте формата за
контакт с агента.
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