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Zobacz na targach▼

19.DZIELNICA Dla wszystkich klientów targowych klimatyzacja gratis.

AGROMAN
Super promocja na 5 wybranych mieszkań o powierzchni 57,95-67,46 mkw. 
w cenie od 5300-5679,56 zł/mkw.

AMT IVESTMENTS
Dla wszystkich klientów targowych, którzy zdecyduję się na zakup domu w terminie
do 30 kwietnia 2010 r. – bon o wartości 10 000 zł na wyposażenie kuchni w prezencie.

ASBUD

Rabat 10% na 6 ostatnich mieszkań w inwestycji ,,Twoje Osiedle Przylądek Bielany’’ ul. Bogusławskiego 19. 
Rabat 15% + parking naziemny gratis (podziemny płatny) na 7 ostatnich mieszkań w inwestycji ,,Twoje osie-
dle Konstancin’’ ul. Kołobrzeska 52. Komórka lokatorska gratis przy zakupie mieszkania w inwestycji 
,,Twoje osiedle Głębocka’’ ul. Głębocka 92.

AT KOMPANIA Komórka lokatorska w cenie mieszkania i 50% zniżki na zakup drugiego miejsca postojowego.

DOMPOL
Dopasowanie wnętrza do indywidualnych potrzeb klienta (przygotowanie i wykonanie projektu
zamienneego wnętrza) + bezprowizyjna pomoc przy sprzedaży starego mieszkania
+ możliwość przyjęcia mieszkania w rozliczeniu domu

DORADCY24 Specjalne upominki – „krokomierze” – dla zainteresowanych ofertą kredytową na targach.

DURO-HOME
Firma Duro-Home przygotowa specjalny konkurs dla klientów targowych, w którym do wygrania są atrakcyj-
ne nagrody: romantyczny weekend dla dwojga, dzień w SPA, elegancka kolacja.
Szczegóły konkursu dostępne na stoisku w Sali Korczaka.

EURO-CITY II Specjalna oferta cenowa od 6 500 zł/mkw. w inwestycji Osiedle Królowej Jadwigi na Bielanach.

EVERBEST

Przy zakupie domu na osiedlu Witanów – kocioł gazowy oraz grzejniki gratis,
ponadto dla pierwszych trzech klientów cena domu obniżona z 480 000zł na 450 000 zł. 
Przy zakupie mieszkania dwupokojowego na osiedlu Podleśna w Ząbkach
dla pierwszych trzech Klientów drugi garaż gratis.
Firma oferuje również 10% rabatu dla penthousu o powierzhcni 101mkw. 

FADESA POLNORD
Promocja cenowa 7 257 zł/mkw. na mieszkania 1-2-3 pokojowe o metrażu 37-65mkw.
od w budynku C3 – VI etap realizacji inwestycji Ostoja Wilanów dla klientów,
którzy podpiszą umowę do końca kwietnia 2010 r.

LAOR DEVELOPMENT
Rabat specjalny 10% + 7% na 10 wytypowanych mieszkań dla klientów,
którzy podpiszą umowę w terminie od 10-16 kwietnia 2010 r.

LUX-HOME
Dla wszystkich klientów, którzy zarezerują segmenty na targach okna trójszybowe
oraz wideodomofony gratis. Dodatkowo dla pierwszego klienta upust w wysokości 10 000 zł 

MAGNOLIA Zróżnicowana oferta cenowa. Domy już od 990 000 złotych.

MAK DOM

- Domy o powierzchni 197 mkw. na działkach 400 mkw. w cenie 990 000 zł w inwestycji Nowe Mysiadło, 
- Promocja 6 800 zł/mkw. w inwestycji Fort Chrzanów II na mieszkania dwupokojowe
  (program „Rodzina na swoim”),  
- Niebieska promocja: ogródek gratis + promocyjna cena 4 550 zł/mkw. w inwestycji Morskie Oko III, 
- Promocja ogródek lub miejsce postojowe gratis w inwestycji Park Hallera, 
- System płatności 10% przy podpisaniu umowy i 90% przy odbiorze w inwestycji
   Apartamenty Morskie Oko, 
- Rabat 20 000 zł wyłącznie dla klientów targowych na Rezydencję Baszkówka, 
- Promocja drugie miejsce gratis dla mieszkań czteropokojowych w Rezydencji Kuropatwy III.

MELITA INVESTMENTS
Miejsce parkingowe gratis w ramach zakupu dowolnego apartamentu
w inwestycji Riverside Apartments na warszawskim Powiślu.

MM BUDOWNICTWO
Dla wszystkich klientów targowych instalacja solarna wraz kolektorami słonecznymi, termokominek 
oraz kompletny system alrmowy w ramach umowy gratis. Dodatkowo dla pierwszego Klienta,
który podpisze umowę dodatkowy upust w wysokości 100 zł na mkw. domu.

TWOJE MIEJSCE 
Dla klientów targów którzy podpiszą umowę organizujemy wczasy w jednym z wybranym
przez Państwa ekskluzywnym miejscu na świecie o wartości 20 000 zł.

MULTI-HEKK
Najniższe ceny na rynku. Cena 3210 zł brutto/mkw. na osiedlu Zielone Ogrody w Lesznowoli
– domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej i 3780 zł brutto/mkw. na osiedlu mieszkaniowym
Elektra w Piasecznie.

OPPENHEIM
ENTERPRISE

Dla wszystkich osób , które przystąpią do transakcji zamiany mieszkania w naszej Firmie
do końca czerwca 2010 r. – jeśli oczywiście dojdzie finalnie do transakcji zamiany – lub uzyskają,
za naszym pośrednictwem, kredyt hipoteczny do dnia 30 czerwca 2010 r. – przewidujemy atrakcyjny 
prezent, jakim będzie 2-dniowy pobyt w Hotelu SPA dr Eris
we Wzgórzach dla 2 osób w pakiecie wyżywieniem. 

PEKAO PROPERTY
Rabat specjalny w wyskości do 20 000 zł na wybrane mieszkania dla klientów targowych
zainteresowanych zakupem inwestycji na Osiedlu Jana Kazimierza na Woli.

PHU PARTNER Specjalnie dla klientów targów rabat w wysokości 200 zł/mkw.na wszystkich naszych inwestycjach.

PRESTIGE
Deweloper Prestige chciałby zaoferować uczestnikom targów podpisanie aktu notarialnego na swój koszt.
Warunkiem będzie pokazanie przy podpisaniu umowy biletu z targów lub katalogu targowego.

RED DEVELOPMENT
Specjalna promocja cenowa na cztery wybrane mieszkania w cenie od 6450-6700 zł/mkw.
o powierzchni od 86,17-96,14 mkw.

SPLENDOR Bon o wartości 10 000 zł na wyposażenie kuchni przy zakupie mieszkania


