
Witamy w programie

Cashback!



Decydując się na zakup mieszkania lub domu,
część wydanych pieniędzy podczas nawet dwuletniego najmu
możesz otrzymać z powrotem – to właśnie Cashback!

 Oszczędzisz nawet do 24 000 zł24 miesiące x 1 000 zł



Wynajem z opcją kupna to 3.pokojowe
mieszkania COMBO 80 m² na Osiedlu Spiska
oraz domy szeregowe 117 m² na Osiedlu DuoPark
w Szczecinie.

Aktualnie wykańczamy je pod klucz. 

Jak to działa?

Dwie lokalizacje



Jak to działa?

Umowa najmu zawierana jest
na okres do 24 miesięcy.

do 24 miesięcy



Jak to działa?

Wynajem mieszkania lub domu nastąpi po wpłacie
przez Klienta minimum 15% ceny sprzedaży, przy
czym może być to kwota wyższa. Wówczas opłata
za wynajem będzie odpowiednio niższa.

Wpłać tylko 15%



Jak to działa?

4 709 zł / miesiąc
+ koszty eksploatacji

Przykładowy miesięczny czynsz najmu:
mieszkanie - 4 709 zł, 
dom szeregowy - 5 933 zł
+ koszty administracyjne
(wspólnota, energia, woda, ogrzewanie)



Jak to działa?

W przypadku zakupu nieruchomości z każdego
wpłaconego czynszu najmu przy końcowym
rozliczeniu kwota 1000 zł zaliczana jest na poczet
ceny zakupu.

Po jego rozliczeniu dopłacana jest reszta ceny
zakupu oraz podpisywany akt przeniesienia
własności.

1 000 zł cashbacku



Jak to działa?

wraz z wykończeniem pod klucz:
przykładowe mieszkanie - 857 940 zł,
przykładowy dom szeregowy - 1 150 750 zł. 

Cena jest gwarantowana
przez cały okres trwania umowy najmu.

Gwarancja ceny
2 LATA 

GWARANCJI

CENY



Jak będą
wyglądać mieszkania?

pokój dzienny
z aneksem kuchennym

sypialnia

A15 | 80,79 m²
Mieszkanie



Jak będą
wyglądać domy?

sypialnia
pokój dzienny

z aneksem kuchennym

16A | 117 m²
Dom szeregowyparter

piętro 1



1

ceny mieszkania. Im
większy wkład własny,
tym niższy miesięczny
czynsz najmu.

Wpłać 15%
nowe wykończone
“pod klucz” 
3-pokojowe mieszkanie
lub dom
w Szczecinie.

Wynajmij
i korzystaj z nowego,
kompletnie
wykończonego
mieszkania.

Bez kredytów i bez ryzyka
zmiany ceny.

Mieszkaj
w czasie 24 miesięcy
czy będziesz ubiegał się
o kredyt na zakup
mieszkania.

Rozważ
 i dopełnij formalności
związane z zakupem
mieszkania,

możesz także
zrezygnować i odzyskać
wpłacone 15%.

2 3 4 5

Zdecyduj

Wynajem z opcją kupna
w pigułce



Umów się na prezentację mieszkań i domów.
 

91 8 130 130
 

Zadzwoń w dni powszednie w godz. 08:00 – 16:30


