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Firma Atlas Estates wprowadziła specjalne oferty dla nabywców mieszkań w warszawskich 
osiedlach ConceptHouse Mokotów, Apartamenty przy Krasińskiego oraz Capital Art Apartments. 
W dwóch pierwszych klienci mogą do końca września dostać dodatkową, zniżkę - kwota 
odejmowana jest od wynegocjowanej ceny mieszkania - w wysokości 10 tys. zł, a w trzecim 
z projektów otrzymać specjalne warunki przy zakupie dużych mieszkań 3- i 4-pokojowych.

Do rabatu w wysokości 10 tys. zł na mieszkania w ConceptHouse Mokotów oraz żoliborskich 
Apartamentach przy Krasińskiego uprawniają ważne do końca września kupony. Są one dostępne 
na stronach internetowych inwestycji, a także towarzyszą reklamom dewelopera w wybranych 
tytułach prasowych. Zniżka pozwala zmniejszyć i tak już atrakcyjne koszty zakupu powierzchni 
mieszkaniowych, które dla Apartamentów przy Krasińskiego zaczynają się od 6900 zł za mkw., 
a dla ConceptHouse – od 7600 zł za mkw.

W inwestycji Capital Art Apartments na Woli deweloper wprowadził stałą promocję na największe, 
3- i 4-pokojowe mieszkania. Teraz każdy kupujący mieszkanie o dużej powierzchni otrzyma drugie 
miejsce parkingowe lub klimatyzację gratis, w cenie zakupu mieszkania 3-pokojowego jest także 
możliwość przearanżowania go na 4-pokojowe. Ponadto klienci mogą negocjować cenę, aby 
w rezultacie kupić atrakcyjnie zlokalizowane w pobliżu centrum mieszkania już za 600 tys. zł.

„Dziś ceny nowych mieszkań w Warszawie są bardzo atrakcyjne, niższe od tych na rynku wtórnym. 
Jest to bardzo dobry moment na zakup mieszkania od dewelopera. Aby dodatkowo zachęcić 
klientów, oferujemy zniżki i ciekawe opcje dodatkowe, które realizujemy dla klientów na własny 
koszt. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do naszych biur sprzedaży" – mówi Michał 
Witkowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Atlas Estates.

Opisane oferty specjalne są już dostępne dla klientów. Mogły z nich skorzystać także osoby 
odwiedzające stoisko Atlas Estates na targach „Nowy Dom Nowe Mieszkanie", jakie miały miejsce 
na warszawskim Torwarze w ubiegły weekend, 10-11 września br.


