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CZTERY PORY ROKU • BUDYNEK J9 • MIESZKANIE J9 1/0/12/2a
2 pokoje, parter

38,00 m2
207 670 zł

aneks kuchenny
balkon 6,20 m2

osiedle strzeżone

realizacja : 30.05.2018
5 465 zł/m2

rata kredytu: 968 zł

Status: wolne
Wygenerowano 08.09.2016
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Salony sprzedaży: ul.Liskego 7, ul.Św.Mikołaja 7, tel. 71 78 58 111



Najbardziej przyjazne osiedle we Wrocławiu

Bliskość przyrody, 4km od centrum

Funkcjonalne rozkłady mieszkań

Niska zabudowa, monitorowane place zabaw

Ochrona 24h, garaże podziemne
 

Spotkania z sąsiadami i przyjaciółmi

Najbardziej przyjazne osiedle we Wrocławiu

Czas na aktywny relaks

WIĘCEJ NIŻ STANDARD
Konkurencyjna cena mieszkań obejmuje nie tylko funkcjonalny projekt lokalu, ale i 
bogatą, osiedlową bazę rekreacyjną, która uprzyjemnia codzienne życie. Do 
dyspozycji mieszkańców jest osiedlowy klub fitness, boiska do siatkówki i koszykówki, 
miejsca do grillowania i relaksu w zazielenionych patiach. Niska, 3-piętrowa 
zabudowa korzysta z nowoczesnych technologii  ጀ ceramicznych ścian, akustycznych 
dylatacji posadzek i klatek schodowych, termicznych dylatacji balkonów. Cztery Pory 
Roku zostały uznane przez czytelników Gazety Wrocławskiej "Najpiękniejszym 
osiedlem Dolnego  Śląska".

BEZPIECZEŃSTWO RODZINY
Dzieci mają na osiedlu swój beztroski świat, a rodzice gwarancję ich bezpieczeństwa. 
Place zabaw mieszczą się w każdym kwartale budynków, co pozwala mieć oko na 
najmłodszych prosto z okien własnego mieszkania. Teren jest włączony w 
wielostopniowy system bezpieczeństwa, ogrodzony i strzeżony, a w odbiornikach TV 
można oglądać wybrane strefy osiedla.

DOŁĄCZ DO PRZYJAZNEJ SPOŁECZNOŚCI
To miejsce przyjaznych relacji społecznych, zapraszające do wypoczynku i spotkań z 
sąsiadami na dziedzińcach czy centralnym placu otoczonym pergolą. Integracji 
sprzyja też aktywnie funkcjonujące forum osiedlowe oraz najszybsza w mieście sieć 
teleinformatyczna i internetowa. Podstawowe potrzeby mieszkańców zaspokajają 
osiedlowe sklepy, apteka, domowe przedszkola.

ZAMIESZKAJ W NOWOCZESNEJ DZIELNICY
Mieszkają tu miłośnicy aktywnego wypoczynku, spokoju, którzy jednocześnie cenią 
bliską odległość do centrum miasta. Jagodno z roku na rok cieszy się większą 
sympatią Wrocławian - za dużą ilość terenów zielonych, dostęp do zaplecza handlowo-
usługowego oraz planowane modernizacje komunikacyjne okolicy (rozbudowa ulicy 
Buforowej o linię tramwajową i drugi pas ruchu).

25 LAT ZMIENIAMY WROCŁAW
Mieszkania, osiedla i budynki biurowe cechują się wysokimi walorami estetycznymi i 
przemyślanymi koncepcjami urbanistycznymi. Architekci dbają, by kompletnie 
zagospodarowane osiedla były przyjazne człowiekowi, sprzyjały komfortowi i 
bezpieczeństwu życia, a także integracji mieszkańców. Standard Archicomu to 
funkcjonalne, dobrze doświetlone, ekonomiczne i ustawne przestrzenie. Ustanawiamy 
standardy branży, nowe trendy i kanony rynkowe. Przez Rzeczpospolitą zostaliśmy 
uznani "Najbardziej przyjaznym deweloperem w Polsce".

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI
150 zrealizowanych inwestycji, 2000 sprzedanych mieszkań, kapitał firmy, 
konserwatywne podejście do ryzyka oraz partnerskie umowy handlowe   ጀ  stanowią 
podstawę budowania zaufania u naszych Klientów . Doradztwo i obsługa naszych 
specjalistów od rynku nieruchomości gwarantują dobór mieszkań indywidualnie 
dostosowanych do konkretnych potrzeb. Nasi doradcy kredytowi wyliczą Twoją 
zdolność kredytową, wysokość raty, marży w 26 bankach.

JESTEŚ DLA NAS WAŻNY PRZED I PO ZAKUPIE  / PRZYJAZNE ZAKUPY
Stworzyliśmy "Klub Klienta Archicomu" oferujący szereg bonifikat i usług 
dodatkowych. Przy zakupie mieszkania z polecenia znajomych lub rodziny, wypłacimy 
obu stronom wynagrodzenie. Wspieramy klientów w sytuacjach, które towarzyszą im 
przed zakupem  ጀ wyceniamy i  pomagamy sprzedać dotychczasowe lokum, by kupić 
nowe;  proponujemy elastyczne, dopasowane do indywidualnych możliwości formy 
płatności. Wybrane mieszkania objęte są programem "Mieszkanie dla Młodych", 
możesz je też odebrać w wykończeniu "pod klucz" już od 25 tys. Po zakupie, by 
ułatwić i uprzyjemnić Ci zmianę miejsca zamieszkania, dostaniesz kartę rabatową na 
przeprowadzkę, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD i RTV.
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