Акція! Весна твоїх можливостей
Безвідсоткова розстрочка на 20, 30 та 50 місяців
Перший внесок від 25% вартості квартири
Знижка 8% для першого внеску від 25% або при 100% оплаті
Знижка 8% діє для безвідсоткової розстрочки на 20 та 30 місяців
Оплата протягом 5 (п’яти) днів з дати підписання договору
Акція діє з 2 травня 2019 року по 31 травня 2019 року
Розстрочка надається на 20, 30, 50 місяців з дати підписання договору
Ціна квадратного метра поточна прайсова на весь період
Можливість дострокового погашення
Акція не сумується з іншими програмами та знижками
За бажанням клієнт може оформити кредит на залишок неоплачених
квадратних метрів
 Право власності на квартиру видається при 100% оплаті
 Акція може поєднуватись з програмою лояльності (знижка за дострокове
погашення до 100%)












В акції беруть участь такі ЖК:
1. Безвідсоткова розстрочка на 50 місяців:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЖК «Злагода», 2-й будинок
Дарницький район
ЖК «Оберіг-2», 2-й будинок
Дарницький район
ЖК «Чарівне Місто», 4-й будинок
Дарницький район
ЖК «Паркова Долина», 2-й будинок
Голосіївський район
ЖК CRYSTAL HOUSE
Голосіївський район
Клубний будинок LA MANCHE
Подільський район
ЖК SKY AVENUE
Солом’янський район
ЖК GENESIS
Солом’янський район
ЖК Art House
Голосіївський район

2. Безвідсоткова розстрочка на 30 місяців у 8-ми житлових комплексах
та знижка 8% на перший внесок або при 100% оплаті:
•

ЖК «Кирилівський Гай», з 1-го по 4-й будинок
Шевченківський район

•
•
•
•
•
•
•

ЖК «Оберіг-2», 1-й будинок
Дарницький район
ЖК «Чарівне Місто», 3-й будинок
Дарницький район
ЖК «Паркова Долина», 1-й будинок
Голосіївський район
ЖК «Академ Парк», 2-й будинок
Святошинський район
ЖК Twin House
Деснянський район
ЖК Urban Park, 1-й та 2-й будинок
Деснянський район
ЖК SOLAR CITY, 2-й та 3-й будинок
Святошинський район

3. Безвідсоткова розстрочка на 20 місяців в 4-х житлових комплексах та
знижка 8% на перший внесок або при 100% оплаті
•
•
•
•

ЖК FREEDOM
Дніпровський район
ЖК «Харківський»
Дарницький район
ЖК «Пектораль»
Святошинський район
ЖК «Новомостицький»
Подільський район

ТОВ «Укрбуд Девелопмент», має право вносити зміни та коректування в акційну пропозицію, без
попередження.

