CityPark Ružinov
spúšťa
apartmánov, loftov a ateliérov

predaj

jedinečných

Jedinečné, štýlové a za bezkonkurenčnú cenu. Také sú apartmány,
ateliéry a lofty, ktoré rezidenčný komplex CityPark Ružinov zaraďuje do
svojej ponuky od júna tohto roku. Vďaka svojej výnimočnosti budú tieto
formy bývania patriť medzi unikáty na slovenskom trhu s realitami.
Od novembra 2015, kedy sa spustil predaj 169 bytov veže B v projekte
CityPark Ružinov, sa vypredalo viac ako 80 % bytov. V týchto dňoch štartuje
predaj výnimočných priestorov. Druhé až štvrté nadzemné podlažia všetkých
troch veží projektu budú slúžiť ako moderný a nadštandardný priestor, ktorý
poskytne záujemcom o bývanie možnosť prispôsobenia bytového priestoru aj
pre svoje podnikateľské aktivity.
117 apartmánov, ateliérov a loftov s rozlohou od 26 do 75 m2 a výškou
stropov až 3,44 a 5,25 m je určených pre mladých tvorivých ľudí
a podnikateľov, ktorí uvažujú o práci z pohodlia vlastného domova. Prví
záujemcovia a túto formu bývania sa budú môcť nasťahovať už na jeseň roku
2017.
Všetky tri podkategórie produktov disponujú interiérom, ktorý môže byť
viacúrovňový, s možnosťou zmeny dispozičného riešenia a realizácie
drevenej pódiovej konštrukcie so schodiskom. Poschodie je následne ľahko
využiteľné ako spálňa či pracovňa, z ktorej má majiteľ pod kontrolou celý
priestor pod ním.
V mnohých prípadoch nebude apartmánom chýbať ani pohodlná terasa
s výhľadom na zelený park situovaný vo vnútrobloku projektu. Ateliéry
ulahodia záujemcom, ktorí si pre svoju prácu chcú upraviť otvorený priestor
s veľkými oknami.
Ceny apartmánov sa budú pohybovať od 63 400 € za 1-izbové s výmerou
31,11 m2, 76 360 € za 2-izbové s výmerou 45,52 m2 a najlacnejší 3-izbový
apartmán s výmerou 71,41 m2 bude v cene 113 990 € s DPH. CityPark
Ružinov do ponuky zaraďuje aj predaj obchodných prevádzok o celkovej

ploche 2 400 m2, ktoré budú slúžiť pre zabezpečenie služieb a potrieb pre
viac ako 1 100 stálych rezidentov, ich návštevy a 10 000 zamestnancom
okolitých kancelárskych a polyfunkčných budov.
Bezkonkurenčné ceny, kvalita prevedenia stavby, komplexná občianska
vybavenosť, obchodná zóna na prízemní z každého blokov a dostatočný
počet parkovacích miest v podzemných garážach zabezpečia vysoký komfort
bývania budúcim majiteľom.
Ďalšie informácie:
Viac informácií nájdete na www.byvajapodnikaj.sk
Súbory pre masmédiá nájdete na
http://byvajapodnikaj.sk/pre-media.html
Projekt: rezidenčný komplex CityPark Ružinov
Ukončenie výstavby projektu: jeseň 2018
Web: www.cityparkruzinov.sk
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