Atlas Estates podpisał umowę na finansowanie
inwestycji ConceptHouse Mokotów
poniedziałek, 1 sierpień, 2011
Podpisanie umowy z PKO S.A.
W ubiegły piątek, tj. 29 lipca, Atlas Estates podpisał umowę na finansowanie inwestycji
ConceptHouse, która powstaje na warszawskim Mokotowie. Bankiem, który udzieli środków
na realizację projektu dewelopera jest PKO S.A.
ConceptHouse Mokotów to jedna z dwóch rozpoczętych w tym roku inwestycji mieszkaniowych
Atlas Estates. Powstaje on u zbiegu ulic Cybernetyki oraz Obrzeżnej, a w jego skład wejdzie 160
mieszkań o metrażu od 36 m² do 167 m². Ceny powierzchni wahają się od 7,5 tys. zł do nieco ponad
10 tys. zł za m². Za prace budowlane przy projekcie odpowiedzialny jest Warbud, z którym umowa
została podpisana w kwietniu.
Od momentu rozpoczęcia prac przy projekcie do końca lipca wykonane zostały roboty
fundamentowe. Ponadto zakończono wykonanie ścian szczelinowych oraz rozpoczęto pogłębianie
wykopu.
- Przejście weryfikacji bankowej potwierdza wiarygodność naszej inwestycji na Mokotowie. Dzięki
podpisaniu umowy z bankiem możemy teraz skupić się na jej dalszej realizacji oraz zintensyfikować
nasze działania sprzedażowe - powiedział Rueven Havar, prezes Atlas Management Company.
Do końca września osoby zainteresowane mieszkaniami w inwestycji Atlas Estates na Mokotowie
mogą przy zakupie skorzystać z warunków preferencyjnych.
- Jeszcze przez dwa miesiące osoby podpisujące z nami umowy mogą m.in. skorzystać
z indywidualnego ustalania harmonogramu wpłat za mieszkanie oraz negocjować z nami specjalne
zniżki. W zależności od wielkości lokalu, mogą zaoszczędzić od 20 tys. do nawet 70 tys. zł powiedział Michał Witkowski dyrektor sprzedaży i marketingu Atlas Estates.
O ConceptHouse Mokotów:
ConceptHouse Mokotów to projekt mieszkaniowy, który zlokalizowany będzie w dzielnicy
Warszawy Mokotów, pomiędzy ulicami Cybernetyki i Obrzeżną w bezpośrednim sąsiedztwie
Galerii Mokotów. W ramach projektu, na działce o wielkości 3 098 m² powstanie jeden budynek
z 160 mieszkaniami o powierzchni od 36 do 167 m². Bryła ConceptHouse będzie nieregularna,
o zróżnicowanej wysokości, z maksymalnie 7, 8 i 13 kondygnacjami. W ramach projektu powstanie
m.in. trzykondygnacyjny garaż na łącznie 190 miejsc parkingowych oraz powierzchnia komercyjna
o wielkości 1 100 m². W strukturze mieszkań projektu przeważać będą mieszkania 2 i 3-pokojowe,
dodatkowo na ostatnich piętrach powstaną przestronne dwupoziomowe penthouse'y o wielkości od
77 do 167 m². Większość lokali będzie posiadała własne balkony lub loggie.

