
APARTAMENTE CU
FINANŢARE INCLUSĂ

* conform condiţiilor de eligibilitate financiară

Credit24h.ro
Credite şi soluţii bancare rapide

0731.111.600 office@sudbroker.ro

îţi acordăm
cea mai bună

soluţie de creditare
în maximum

24 de ore

DISCLAIMER: Acest catalog are scop pur informativ si nu are caracter angajant, de orice natura, pentru Sud Rezidential Real Estate SRL sau SudRezidential Broker SRL.
În special acordarea unui credit este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate financiară și poate fi supusă plăţii unor taxe sau comisioane.
Dezvoltatorii își rezervă dreptul de a aduce orice modificări proiectelor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligaţii contractuale. 
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Cea mai mare investiție 
imobiliară
de acest fel realizată în ultima 
perioadă în România

Metalurgiei Park Residence este, 
foarte probabil, cel mai îndrăzneț 
proiect imobiliar din România, 
datorită dimensiunilor sale 
impresionante și a numeroaselor 
ansambluri rezidențiale care îl 
compun. Întreaga investiție 
aparține unor dezvoltatori 
imobiliari autohtoni cât și a unor 
societăți și fonduri de investiții din 
România.

Primul Parc Rezidențial 
din România

Mega proiectul imobiliar se va 
desfășura pe o suprafață de teren 
de aproximativ 50 ha și este 
amplasat în zona Berceni, la 
intersecția străzilor Metalurgiei cu 
Drumul Binelui, o zonă foarte 
cunoscută în Sectorul 4 al 
Capitalei.
Mii de locuințe noi la prețuri 
accesibile, cea mai mare varietate 
locativă oferită vreodată, zeci de 
brand-uri de renume reunite 
pentru conceperea acestui 
proiect, mii de metri pătrați de 
spații verzi, parcuri și locuri de 

joacă, infrastructură completă, 
mijloace de transport în comun chiar 
la intrarea în Parcul Rezidențial, 
grădinițe, SPA la standarde moderne, 
magazine și supermarket precum și 
un complex educațional.

Un concept uimitor prinde viață

Un aspect semnificativ este faptul că, 
această parte a orașului, a trecut 
printr-o adevărată transformare în 
ultimii ani. Credem noi că această 
parte a Bucureștiului, este una dintre 
cele mai curate și bine organizate din 
Capitală, iar locuitorii vor avea la 
dispoziție, de la parcuri și locuri de 
joacă pentru copii, până la centre 
comerciale, clinici medicale și, în 
general, tot ce au nevoie pentru o 
viață confortabilă.

Localizarea proiectului este de 
asemenea excelentă din punctul de 
vedere al circulației și fluxului auto. De 
mare importanță este faptul că se va 
finaliza, în curând, Pasajul subteran 
auto de la Piața Sudului care va face 
legătura directă între Bulevardul 
Metalurgiei, prin bulevardul 
Alexandru Obregia și de aici către 
Șoseaua Mihai Bravu prin noul Pod 
de pe Calea Văcărești, finalizat în 
anul 2014, ceea ce va asigura accesul 
rapid către centrul Capitalei.
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Stelian Grigore
SudRezidential.ro

Îți permiți să locuiești aici!

cele mai accesibile locuințe noi
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BROWN RESIDENCE
METALURGIEI

Având deja o experiență vastă în construcția și 
dezvoltarea de ansambluri imobiliare de mari 
dimensiuni în București și nu numai, dezvoltatorii 
conceptului Brown Residence au decis să se 
alăture mega proiectului Metalurgiei Park 
Residence (primul parc rezidențial din România), 
achiziționând un lot de teren în suprafață de 
40.000 metri pătrați, situat chiar pe Bulevardul 
Metalurgiei stradal, cu o dublă deschidere (în 
Bulevardul Metalurgiei și în Drumul Binelui), unde 
au început deja construcția noului proiect imobiliar 
Brown Residence Metalurgiei, proiect ce se 
dorește a fi un etalon al celorlalte proiecte 
imobiliare de până acum.

Proiectul este compus dintr-un număr total de 20 
blocuri de locuințe al căror regim de înălțime nu 
depășește 5 etaje și care vor avea în componență 
un număr de 1000 unități locative diverse, ce vor fi 
construite în etape, prima fază fiind deja în 
execuție cu un număr de 10 blocuri.

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

1.445 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 28.900 €  

avans minim 5%

0726.138.984
0729.572.570

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

28.900 €
garsonieră

37.900 €
2 camere

46.900 €
3 camere
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VIVA RESIDENCE METALURGIEI

Proiectul se desfășoară pe o suprafață de 
40.000 mp de teren și este compus dintr-un 
număr de 16 blocuri de locuințe colective mixte, 
spații de birouri și un număr mare de spații 
comerciale aflate la parterul blocurilor care 

dispun de deschidere stradală.

Noul proiect Viva Residence este cel mai mare 
de până acum din toate celelalte proiecte Viva 
care au fost dezvoltate cu precădere în Zona De 
Sud a Capitalei între anii 2012 – 2015 și care au 
reușit să mulțumească pe deplin un număr  
impresionant de clienți, care au achiziționat o 

locuință în aceste ansambluri imobiliare.

La finalul proiectului, Viva Residence Metalurgiei 
va avea în componență un număr de 1500 unități 
locative diverse de la garsoniere simple și 
garsoniere duble, apartamente cu doua și trei 
camere, spații comerciale și spații de birouri, 
toate fiind oferite spre vânzare la prețuri 

excelente.

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

0724.205.825
0729.572.570

VIVA RESIDENCE
1.295 €

prin programul PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate

pentru garsoniera de 25.900 €  

avans minim 5%

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

propunere de amenajare propunere de amenajare propunere de amenajare

25.900 €
garsonieră 30.900 €

2 camere
56.900 €

3 camere
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TOP HOUSE    RESIDENCE

1.495 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 29.900 €  

avans minim 5%

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

TOP HOUSE  RESIDENCE
METALURGIEI

Proiectul Top House Residence se 
desfășoară pe o suprafață de aproximativ  
20.000 mp teren și este amplasat pe 
Bulevardul Metalurgiei, la intersecția cu 
Drumul Binelui, beneficiind în plus de o 
deschidere la Strada Drumul Jilavei, cu 
acces facil către stația de Metrou 
Apărătorii Patriei. În componența 
ansamblului vor fi 10 blocuri de locuințe ce 
se vor construi în etape bine stabilite, fapt 
care va genera la terminarea proiectului 
un număr de aproximativ 1.000 unități 
locative diverse.
În prima fază a proiectului, se vor construi 
patru din cele zece blocuri cu un regim de 
înălțime ce nu depășește 5 etaje, blocurile 
din prima fază vor dispune de 400 de 
apartamente, locuri de parcare, toate 
urmând a fi finalizate până la sfârșitul 
anului în curs.

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

propunere de amenajare propunere de amenajare propunere de amenajare

0731.491.608
0729.572.570

29.900 €
garsonieră

35.900 €
2 camere

64.900 €
3 camere
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metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

1.440 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 28.800 €  

avans minim 5%

0721.827.390
0729.572.570KR
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METALURGIEI

Proiectul se desfășoară pe o suprafață totală de 
10.000 mp teren în cadrul Metalurgiei Park 
Residence și va dispune de o serie de facilități, 
menite să ridice gradul de confort și intimitate 
al rezidenților, dintre care enumerăm: o 
funcționalitate excelentă a întregului proiect,  
căi de acces late, alei pietonale clar delimitate 
și iluminate nocturn, locuri de joacă pentru copii 
și de relaxare echipate modern, amplasate în 
cadrul ansamblului, destinate rezidenților și 
copiilor acestora, parcări destinate vizitatorilor 
separate de parcările rezidenților, acces 
restricționat și monitorizat video în ansamblu, 
spații comerciale la parterul blocurilor, care 
sunt amplasate stradal, în care își vor desfășura 
activitatea, o grădiniță cu program prelungit, un 
supermarket, un cabinet medical și o unitate 

bancară.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

propunere de amenajare propunere de amenajarepropunere de amenajare

28.800 €
garsonieră

68.000 €
3 camere

33.000 €
2 camere
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JOY RESIDENCE 1.275 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 25.500 €  

avans minim 5%

JOY  RESIDENCE METALURGIEI

Investiția dezvoltatorilor conceptului Joy 
Residence Metalurgiei Park va cuprinde inițial 
un număr de 5 blocuri de locuințe colective, 
spații comerciale și birouri, spații verzi, locuri de 
joacă pentru copii, parcări supraterane pentru 
rezidenții complexului, dar și pentru vizitatorii 
acestora.

Construcția noului proiect rezidențial va 
demara la începutul anului 2016 prin edificarea 
primelor blocuri de locuințe, declară 
dezvoltatorii conceptului Joy Residence care 
se alătură astfel celui mai mare proiect 
rezidențial din România, Metalurgiei Park 
Residence.

Noul proiect imobiliar păstrează punctele forte 
care au consacrat brand-ul Joy Residence și 
readuce spațiile generoase ale locuințelor, 
menține finisajele premium folosite până acum 
și oferă aceeași atenție sporită detaliilor astfel 
încât viitorii rezidenți să poată beneficia pe 
deplin de toate acestea.

0724.112.489 0729.572.570
metrou

APĂRĂTORII PATRIEI
troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

prețurile afișate
au inclusă cota
de 5% TVA 

propunere de amenajare propunere de amenajare propunere de amenajare

25.500 €
garsonieră

33.000 €
2 camere

63.000 €
3 camere
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1.550 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 31.000 €  

avans minim 5%

0727.547.680
0729.572.570

GA
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GALAXY  RESIDENCE
METALURGIEI

Construcția noului proiect Galaxy 
Residence Metalurgiei Park va începe în 
primăvara anului 2016, imediat ce vremea 
o să permită începerea lucrărilor de 
fundare a celor 5 blocuri de locuințe 
colective, însoțite de spații pentru birouri, 
parcări supraterane, dar și de numeroase 
spații verzi și locuri de joacă modern 
amenajate și echipate corespunzător.

În total, proiectul este compus din 286 
unități locative diverse (garsoniere, 
apartamente cu două și trei camere) și un 
număr redus de spații pentru birouri care 
se vor regăsi doar la parterul primelor 
blocuri ce sunt dispuse pe Str. Drumul 
Binelui.

Întreaga investiție se va face în cadrul celui 
mai mare proiect imobiliar din România 
“Metalurgiei Park Residence” și are ca 
scop edificarea a 5 blocuri de locuințe 
colective mixte concepute să întâmpine 
cerințele unei familii moderne în termeni 
de spațiu, funcționalitate, securitate și 
calitate foarte bună a vieții, integrând cele 
mai moderne materiale și echipamente.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312 propunere de amenajare

propunere de amenajarepropunere de amenajare

28.900 €
garsonieră

31.000 €
garsonieră

31.000 €
garsonieră

42.500 €
2 camere

58.500 €
3 camere

31.000 €
garsonieră
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1.545 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 30.900 €  

avans minim 5%

VENUS  RESIDENCE METALURGIEI

Venus Residence se anunță încă de la 
început un ansamblu rezidențial complex 
și foarte bine organizat la interior. 
Dezvoltatorii acestui proiect susțin că pe 
lângă amenajarea interioară excelentă ce 
prevede căi de acces ample, alei și 
trotuare amenajate  corespunzător, 
parcări delimitate și numerotate, vor 
amenaja în incintă și un loc de joacă 
pentru copii la standarde moderne, 
precum și spații verzi de relaxare 
iluminate.

Proiectul se desfașoară pe o suprafață 
totală de 11.000 mp teren achiziționați în 
cadrul Metalurgiei Park și este compus 
din 5 imobile individuale de locuințe  care 
vor genera la finalul proiectului 324 unități 
locative diverse oferite spre vânzare la 
prețuri accesibile.

0731.308.398 0729.572.570

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

propunere de amenajare propunere de amenajarepropunere de amenajare

30.900 €
garsonieră

57.500 €
3 camere

35.900 €
2 camere
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0733.374.103 0729.572.570

1.495 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera dublă de 29.900 €  

avans minim 5%

AT
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prețurile afișate au inclusă
cota de 5% TVA 

ATHOS  RESIDENCE METALURGIEI

Dezvoltatorii conceptului Athos 
Residence s-au alăturat proiectului 
Metalurgiei Park Residence și au decis 
demararea construcției propriului 
ansamblu rezidențial considerat unul 
dintre cele mai frumoase proiecte 
rezidențiale dezvoltate sub acest brand.

Intim, cochet și foarte confortabil, 
proiectul rezidențial oferă spații locative 
mixte, inundate de lumină naturală, 
decomandate, excelent finisate, însoțite 
de balcoane mari, locuri de parcare și o 
amenajare peisagistică de excepție.

Prețurile practicate în cadrul proiectului 
sunt mai mult decât accesibile și oferă 
oricui posibilitatea de a-și achiziționa o 
locuință nouă la prețuri promoționale.

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

propunere de amenajare propunere de amenajare

propunere de amenajare

28.900 €
garsonieră

29.900 €
garsonieră

64.900 €
3 camere

35.900 €
2 camere
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1.375 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 27.500 €  

avans minim 5%

0734.950.229
0729.572.570
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ARCADIA  RESIDENCE
METALURGIEI

Unul dintre cele mai căutate branduri 
imobiliare care a decis să se alăture 
mega proiectului imobiliar Metalurgiei 
Park Residence, este Arcadia Residence. 

Dezvoltatorii acestui concept propun 
aceleași locuințe spațioase, finisate cu 
răbdare, echipate excelent, însoțite de 
balcoane mari și numeroase spații de 
depozitare la prețuri accesibile tuturor 
celor care doresc o locuință în sectorul 4 
al Capitalei.

Un proiect echilibrat care beneficiază de 
o foarte bună funcționalitate interioară, 
noul Arcadia Residence va surprinde în 
mod plăcut, atât prin calitatea foarte 
bună a lucrărilor, cât și prin poziționarea 
excelentă față de mijloacele de transport 
în comun.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

33.500 €
2 camere

27.500 €
garsonieră

65.900 €
3 camere
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1.575 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 31.500 €  

avans minim 5%

HAPPY HOME RESIDENCE

Surprinzător, elegant și aerisit noul Happy 
Home Residence Metalurgiei este unul 
dintre cele mai moderne și echilibrate 
proiecte rezidențiale pe care vi-l 
propunem.

Proiectul beneficiază de o 
compartimentare excelentă, spațiile 
interioare locative sunt decomandate, 
aerisite și foarte bine luminate natural. 
Gradul de finisare foarte bun al imobilelor 
rezultate, nivelul înalt al echipamentelor 
folosite în cadrul proiectului precum și 
funcționalitatea excelentă a întregului 
proiect urcă în topul preferințelor 
proiectul Happy Home Residence.

La toate acestea adăugăm și faptul că 
prețurile apartamentelor sunt accesibile 
și au cel mai bun raport calitate preț. HA

PP
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E

metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232, 312

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

0723.202.593
0729.572.570

31.500 €
garsonieră

38.800 €
2 camere

68.200 €
3 camere
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Credit24h.ro

PRIMA CASĂ
CREDITULUI

avans minim 5%,
statul garantează 50% din valoarea creditului

avantajele

Caracteristicile creditului 
prin programul “Prima Casă”

›› avans de minim 5% din valoarea 
achiziției;
›› depozit colateral pentru 
garantarea dobânzii, care 
cumulează 3 rate de dobândă;
›› comision de gestiune: 0,49% pe 
an, pentru Fondul Național de 
Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii, 
perceput la jumătate din soldul 
creditului;
›› taxă înscriere arhivă electronică a 
contractelor (variază în funcție de 
bancă);
›› poliță asigurare PAD 20 euro 
(curs BNR din ziua plății);
›› asigurare obligatorie imobil 
(variază în funcție de bancă);
›› asigurare de viață și somaj – 
opțională;
›› taxă evaluare imobil (variază în 
funcție de bancă);
›› comision de transfer al banilor în 
contul vânzătorului (variază în 
funcție de bancă);
›› dobânda este variabilă (ROBOR 
3M + Marja băncii);
›› comision de rambursare 
anticipată: 0 lei;
›› perioada maximă de creditare 30 
ani ( 360 luni );
›› imobilul ce se achiziționează 
trebuie obligatoriu să facă și 
obiectul garanției.

Poți beneficia de creditul 
Prima Casă dacă:

›› Nu deții în proprietate exclusivă 
sau împreună cu soțul ori soția nicio 
locuință;
›› Deții în proprietate exclusivă sau 
împreună cu soțul ori soția cel mult 
o locuință, dobândită prin orice alt 
mod decât prin Programul Prima 
Casă, în suprafață utilă mai mică de 

50 mp.
›› Dacă locuința este finalizată sau se 
află în diferite faze de finalizare, 
construită în baza autorizațiilor de 
construcție eliberate înainte de 
22.02.2010, atunci valoarea maximă a 
creditului pe care îl poți obține e de 
57.000 euro echivalent în lei, iar 
avansul minim pe care trebuie să îl 
depui este de 5% din prețul de 
achiziție al locuinței.
›› Dacă locuința este nouă sau aflată în 
construcție în baza autorizațiilor de 
construcție eliberate după data de 
22.02.2010, atunci valoarea maximă a 
creditului pe care îl poți obține este de 
66.500 euro în echivalentul în lei, iar 
avansul minim pe care trebuie sa îl 
depui este de 5% din prețul de 
achiziție al locuinței.
›› Avansul acoperă diferența dintre 
prețul de achiziție rezultat din 
antecontractul de vânzare-cumpărare 
și finanțarea garantată (stabilită în 
urma evaluării ).
›› Dacă vrei să iți construiești locuința 
visurilor tale, atunci valoarea maximă a 
creditului pe care îl poți obține este de 
71.250 euro, iar avansul minim pe care 
trebuie să îl depui este de 5% din 
valoarea costului de construire a 
locuinței.
››Avansul acoperă diferența dintre 
costul de construire al locuinței 
rezultat din devizul estimativ de 
construire și finanțarea garantată 
(stabilită în urma evaluării ).
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Adrian Pandelescu
Director Divizie Financiară

Credit24h.ro
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CREDITUL IPOTECAR

Primul pas pe care trebuie să îl facă o persoană 
care doreşte să achiziţioneze o locuinţă prin 
programul Prima Casă este să ne contacteze, 
chiar dacă nu a găsit încă locuinţa de care are 
nevoie. Consilierii îi vor prezenta detalii privind 
creditul, documentele necesare pentru dosarul 
de credit, valoarea estimată preliminară a 
creditului şi rata lunară de plată. În cazul 
anumitor bănci, creditul poate fi aprobat chiar şi 
înainte de găsirea imobilului care urmează să fie 
achiziţionat, clientul având la dispoziţie o 
perioadă destul de generoasă în care să se 
hotărască ce locuinţă doreşte.

Creditul pentru investiții imobiliare este, potrivit 
normei BNR, acel credit contractat de o 
persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, care are 
ca destinație dobândirea sau menținerea 
drepturilor de proprietate asupra unui teren 
și/sau unei construcții, realizate sau care 
urmează să se realizeze, precum și creditele 
acordate în scopul reabilitării, modernizării, 
consolidării sau extinderii unei construcții sau 
pentru viabilizarea unui teren.

Indiferent că vorbim de un credit imobiliar sau 
de un credit ipotecar, garanția creditului o va 
reprezenta întotdeauna o ipotecă asupra unui 
imobil. Când facem referire la credit ipotecar, 
solicitantul aduce în garanție chiar imobilul pe 
care îl achiziționează prin credit, iar când facem 
referire la creditul imobiliar solicitantul vine în 
garanție cu un alt imobil decât cel achiziționat 
prin credit.

IRINA SAVU
Expert soluții bancare 
Telefon: 0731.111.602
irina@sudbroker.ro

Credit24h.ro

TERMENI ȘI CONDIȚII

PERSONALIZĂM CREDITUL TĂU
AVANTAJE

» Gamă largă de venituri acceptate
» Aprobare rapidă
» Sunt acceptați până la 4 codebitori
» Perioada de creditare de până la 35 de ani
» Posibilitatea rambursării anticipate, fără comision



cu energia 

electrică 

consumată 

pentru părțile 

comune ale 

blocurilor

Cartierul Solar îți propune un stil 
de viață plăcut, modern și 
ecologic, într-o zonă aflată într-o 
continuă dezvoltare, unde vei 
putea dispune de toate 
facilitățile la tine acasă: piscină, 
sală de fitness, spații de joacă 
amenajate pentru copii, 
supermarket și să nu uităm de 
spațiul verde în jur de 14.000 mp 
în care te vei putea bucura zi de 

zi de aer curat.
Cartierul Solar, o investiție totală 
de 45 de milioane de euro, va fi 
primul ansamblu rezidențial din 
România dotat cu panouri solare 
fotovoltaice pentru generarea de 
energie verde, proiectul 
dezvoltat de Ad Astra Partners 
lângă Piața de Gros din București 
urmând să aibă peste 1.000 de 
apartamente.

Costuri  
REDUSE
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100 %
verde
astfel 

reducându-se 

emisiile de 

gaze cu efect 

de seră

 

 

 

 

 

Unicul ansamblu rezidențial
cu energie verde din România!

Prin folosirea 

panourilor 

fotovoltaice 

se produce 

energie

autobuz
125, 141, 220, 232, 312

1.525 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 30.500 €  

avans minim 5%

0730.343.698
0729.572.570

CARTIERUL SOLAR

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 
propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

BERCENI
Bulevardul METALURGIEI

30.500 €
garsonieră

65.000 €
3 camere38.000 €

2 camere



autobuz
125

maxi taxi
704

metrou
DIMITRIE LEONIDA
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1.345 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 26.900 €  

avans minim 5%

0727.175.861 0729.572.570

BERCENI
Metrou DIMITRIE LEONIDA

BERCENI 5 RESIDENCE
BERCENI 5 RESIDENCE

Situat pe Șoseaua Berceni nr. 5 la numai 
50 de metri față de stația de metrou 
Dimitrie Leonida, proiectul rezidențial 
Berceni 5 Residence este cu adevărat un 
proiect imobiliar unic atât prin 
complexitatea sa, cât și prin 
amplasamentul ideal de care dispune.

Distanța pe care trebuie să o parcurgeți 
până la mijloacele de transport în comun, 
inclusiv metroul este acum de numai 
câteva zeci de metri, nemaifiind nevoie să 
vă faceți griji referitor la timpul petrecut în 
trafic sau orele necesare întoarcerii de la 
serviciu.

Inovativ și îndrăzneț proiectul imobiliar 
dispune de un număr de 194 unități 
locative diverse, de la garsoniere simple 
și duble până la apartamente cu două și 
trei camere decomandate, spații 
comerciale și spații de birouri, ce vor fi 
date în folosință în mai multe etape.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

38.900 €
2 camere

56.900 €
3 camere

26.900 €
garsonieră



36 37

          

FA
M

IL
Y 

RE
SI

DE
NC

E

metrou
DIMITRIE LEONIDA

maxi taxi
704

autobuz
125

1.700 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 34.000 €  

avans minim 5%

BERCENI
Metrou DIMITRIE LEONIDA

FAMILY RESIDENCE
DIMITRIE LEONIDA

Amplasat în zona de sud a Capitalei, într-o 
zonă rezidențială nouă, cu acces imediat la 
Șoseaua Berceni (metrou Dimitrie Leonida), de 
unde se poate ajunge cu ușurință în centura 
Bucureștiului sau către centrul orașului, noul 
proiect Family Residence Berceni a cărui 
construcție a început deja în luna octombrie, 
dispune, pe lângă poziționarea excelentă, de o 
serie de facilități interioare concepute să 
mulțumească rezidenții pe deplin și oferă spre 
vânzare unități locative echipate excepțional la 

prețuri promoționale.

Suprafața de teren de care dispune noul 
proiect rezidențial este de 7.000 mp și este 
amplasat în imediata apropiere a stației de 
metrou Dimitrie Leonida, fapt care va face ca 
accesul către mijloacele de transport în comun 
să fie unul rapid și de bună calitate, având în 
vedere că poți ajunge în zona de nord a 
Capitalei în numai câteva zeci de minute, dacă 

folosești metroul.

0726.171.129 0729.572.570

prețurile afișate au inclusă
cota de 5% TVA 

propunere de amenajarepropunere de amenajare propunere de amenajare

34.000 €
garsonieră62.000 €

3 camere
42.500 €

2 camere
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1.250 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 25.000 €  

avans minim 5%

0723.202.5930729.572.570

HAPPY HOME RESIDENCE
DIMITRIE LEONIDA

.
Happy Home Residence Dimitrie 
Leonida este practic o continuare 
firească a proiectului anterior și respectă 
întru totul rețeta de succes folosită până 
acum de dezvoltatorii acestui ansamblu 
rezidențial, astfel cei care au așteptat 
lansarea acestui proiect pot astăzi să-și 
rezerve o locuință nouă în unul din cele 
mai căutate și mai dorite proiecte 
imobiliare.

Apartamentele dispun de cele mai 
bune compartimentări interioare și sunt 
finisate cu materiale de cea mai bună 
calitate, majoritatea lor fiind importate, 
dezvoltatorul oferind și posibilitatea de a 
vă personaliza interiorul apartamentului 
după propriul gust.

prețurile afișate au inclusă
cota de 5% TVA 

propunere de amenajare propunere de amenajare

propunere de amenajare

BERCENI
Metrou DIMITRIE LEONIDA

metrou
DIMITRIE LEONIDA

maxi taxi
704

autobuz
125
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31.000 €
2 camere

25.000 €
garsonieră 45.000 €

3 camere



GAMA RESIDENCE
TOWERS
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0721.947.202
0729.572.570

BERCENI
Șoseaua OLTENIŢEI

GAMA RESIDENCE
TOWERS

Gama Towers va completa proiectul 
început în urmă cu cinci ani, transformând 
astfel ansamblul rezidențial într-unul 
dintre cele mai mari din zona de Sud. 

Gama Towers va cuprinde 2 blocuri cu 
regim de înălțime mare, S+P+8 etaje, iar la 
parter și mezanin vom regasi spații 
comerciale și un complex Spa cu piscină 
interioară, săli de sport și alte spații de 
relaxare, menite să completeze gradul de 
confort din interiorul acestui ansamblu.

Dezvoltatorul pune la dispoziția locatarilor 
spații verzi și de relaxare, locuri de joacă 
pentru copii, alei pietonale și chiar parcuri 
pentru petrecerea timpului liber. 

2.050 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 41.000 €  

avans minim 5%

autobuz
124, 611, 634

propunere de amenajare propunere de amenajare propunere de amenajare

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

41.000 €
garsonieră 55.000 €

2 camere
88.000 €

3 camere
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0721.781.019
0729.572.570

BERCENI
Metrou DIMITRIE LEONIDA

CORVARIS  RESIDENCE

Dezvoltatorii conceptului Corvaris 
Residence anunță începerea lucrărilor de 
construcție ale noului proiect imobiliar 
Corvaris Residence Berceni, amplasat în 
zona Berceni Dimitrie Leonida la numai 
500-600 metri de stația de metrou cu 
același nume, proiect compus din 112 
unități locative însoțite de tot atâtea locuri 
de parcare, spații comerciale, locuri de 
joacă și spații verzi de relaxare pentru 
rezidenți.

Garsonierele și apartamentele puse deja 
în vânzare în cadrul proiectului respectă 
întru totul stilul consacrat al acestui brand 
foarte cunoscut pe piața de profil, în ceea 
ce privește compartimentarea excelentă, 
finisajele foarte bune, echipamentele 
moderne folosite, amplasamentul ideal și 
prețurile accesibile.

CORVARIS RESIDENCE

1.500 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 30.000 €  

avans minim 5%

autobuz
125

maxi taxi
704

metrou
DIMITRIE LEONIDA

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

30.000 €
garsonieră

40.000 €
2 camere

59.000 €
3 camere
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1.575 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 31.500 €  

avans minim 5%

0732.457.994 0729.572.570

BERCENI
Metrou DIMITRIE LEONIDA

SOLSTIȚIULUI
RESIDENCE

Noul proiect cuprinde o serie de 4 
blocuri al căror regim de înălțime va fi 
parter + 5 etaje și va dispune de un 
număr de aproximativ 192 unități 
locative diverse și spații comerciale 
amplasate la parterul primelor blocuri 
care au și deschidere stradală.

Solstițiului Residence este amplasat în 
Zona de Sud a Capitalei în imediata 
apropiere a stației de metrou Dimitrie 
Leonida, la granița dintre Berceni sector 
4 și Popești Leordeni, cu acces rapid din 
Strada Amurgului și Șoseaua Berceni. 
Proiectul este dezvoltat pe o suprafață 
de 10.000 mp de teren într-o zonă 
rezidențială nouă cu drumuri de acces 
asfaltate și infrastructură completă.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 
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autobuz
125

maxi taxi
704

metrou
DIMITRIE LEONIDA

propunere de amenajare

propunere de amenajare

propunere de amenajare

31.500 €
garsonieră

36.900 €
2 camere

67.500 €
3 camere
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metrou
APĂRĂTORII PATRIEI

troleibuz
73,  74

autobuz
125, 141, 202, 220, 232

1.500 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 30.000 €  

avans minim 5%

0726.171.129

0729.572.570

BERCENI
Mall GRAND ARENA

F A M I L Y  R E S I D E N C E
B FAMILY RESIDENCE

BRÂNCOVEANU

Noul proiect se dezvoltă pe o suprafață 
de teren de 4.600 mp și este amplasat în 
imediata apropiere a centrului comercial 
GRAND ARENA MALL, într-o zonă 
rezidențială nouă, care oferă acces rapid 
către mijloacele de transport în comun, 
dar și către marile magazine și galerii 
comerciale aflate în zonă.

La interior apartamentele dispun de cele 
mai bune și mai noi finisaje și 
echipamente din care enumerăm: gresie 
și faianță import, parchet laminat dublu 
click import, tâmplărie PVC cu geam 
termopan Rehau (5 camere, 4 anotimpuri) 
la care se adaugă glafurile interioare și 
exterioare, uși interioare moderne și ușă 
intrare antiefracție, obiecte sanitare 
Romstal, Cersanit, calorifere bine 
dimensionate și centrală proprie de 
apartament.

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

44.200 €

propunere de amenajare

propunere de amenajarepropunere de amenajare

BRÂNCOVEANU

30.000 €
garsonieră

62.800 €
3 camere

35.350 €
2 camere
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CONFORT URBAN
RESIDENCE RAHOVA

1.025€
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 20.500 €  

avans minim 5%

Considerat cel mai mare proiect imobiliar din 
sectorul 5 al Capitalei, Confort Urban 
Residence Rahova, face parte din categoria 
selectă a ansamblurilor rezidențiale din 
Capitală, care respectă întru totul clientul 
final, menținând tot timpul o calitate 
excelentă a lucrărilor.  

Proiectul nostru are la bază  conceptul “all 
inclusive”, care înseamnă că pe lângă 
apartamentul achiziționat, clienții beneficiază 
de un loc de parcare oferit gratuit, un set de 
mobilier Noblisime la alegere, precum și 
posibilitatea personalizării apartamentului 
ales.

Localizare:
Șoseaua Sălaj nr. 363, sector 5, București – la 
numai 4 km de centrul Capitalei, în 
apropierea punctelor de interes, instituții 
publice, centre comerciale, acces facil către 
mijloacele de transport în comun.
Mijloace de transport în comun: Autobuz 
227, 117, 226, 139, 220, tramvai 32.

0725.740.901 0729.572.570tramvai
32

maxi taxi
GRATUIT

autobuz
117, 139, 220, 226, 227

prețurile afișate au inclusă cota de 5% TVA 

CEL MAI MARE PROIECT REZIDENȚIAL DIN SECTORUL 5

propunere de amenajare propunere de amenajare

20.500 €
garsonieră

41.400 €
3 camere

31.900 €
2 camere
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Comision rambursare anticipată:

1 % în primii ani și 0.5% în ultimul an din perioada de rambursare

Condiții minime de eligibilitate pentru 
credite de nevoi personale:

Poate aplica pentru credit, orice persoană 
rezidentă în România ce îndeplinește 
următoarele condiții:

•  Să fie cetățean român cu domiciliul stabil în 
România, sau cetățean străin care muncește 
în România cu permis valid de muncă și are 
rezidență permanentă sau temporară în 
România.

•  Cu vârsta cuprinsă între 18 și 70 de ani.

•  Să facă dovada că realizează venituri 
constante.

•  Nu înregistrează debite sau alte obligații 
neachitate la scadență către bancă la data 
cererii de acordare a creditului.

Caracteristici și criterii generale:

Dobânda anuală efectivă, care este egală, pe 
o perioadă de un an, cu valoarea actuală a 
tuturor angajamentelor, trageri, rambursări şi 
costuri, prezente sau viitoare, convenite de 
creditor şi de consumator, este calculată 
potrivit unei  formule matematice.

Conform instituției financiare pentru care 
optați, aceasta își rezervă dreptul de a cere 
documente justificative suplimentare.

Acordare rapidă.

Documentație simplificată.

Pentru veniturile din salarii sunt necesare 
doar 2 documente (adeverință de venit și act 
de identitate, iar după caz și o factură de 
utilități).

Creditul EXPRESSCREDITe de
Nevoi Personale RAPIDE

Credit24h.ro

SUMĂ MINIMĂ ACORDATĂ - 5.000 LEI
SUMĂ MAXIMĂ ACORDATĂ - 65.000 LEI

Termen rambursare:
60 luni

Dobândă anuală fixă:
9.75%

Dobândă anuală efectivă:
12.37%

Comision analiză:
200 LEI

Comision administrare lunar:
0%

0731.111.609

ALINA HERCIOG
Expert soluții bancare 

0731.111.604
alina@sudbroker.ro
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JOY RESIDENCE 

METALURGIEI

Garsonieră  decomandată, 
preț promoțional, zona 

metrou Apărătorii Patriei 
(circa 800 metri), loc de 

joacă pentru copii, acces 
facil către marile centre comerciale, 

ansamblu rezidențial nou.

25.500 €

1
VIVA RESIDENCE 

METALURGIEI

Garsonieră decomandată, 
spațioasă, luminoasă, 

balcon închis cu geam 
termopan, acces facil 

către Metrou Apărătorii 
Patriei, loc de joacă pentru copii, 

ansamblu rezidențial nou.

25.900 €

2
KRISTAL RESIDENCE 

METALURGIEI

Garsonieră spațioasă, 
decomandată, ansamblu 
nou, arhitectură modernă 

cu zonă verde și acces 
facil către mijloacele de 

transport în comun. 
Finisaje la alegere, centrală proprie, 
lift silențios, contorizare individuală.  

28.800 €

3

TOP HOUSE RESIDENCE 
METALURGIEI

Garsonieră decomandată, 
etaj intermediar, imobil 

nou cu lift silențios, la doar  
5 minute de stația de 

metrou Apărătorii Patriei, 
centrală proprie și contorizări 

individuale. 

29.900 €

4
VENUS RESIDENCE 

METALURGIEI

Garsonieră decomandată, 
spațioasă, la 5 minute de 

stația de metrou, acces la 
mijloacele de transport în 

comun. Se vinde “la 
cheie”, bloc nou prevăzut cu lift 

silențios.

30.900 €

5
GALAXY RESIDENCE 

METALURGIEI

Garsonieră decomandată,  
spațioasă, etaj 

intermediar, imobil 2016, 
centrală proprie, finisaje 
de excepție, zonă verde 

cu spațiu de recreere, disponibilă 
imediat.

31.000 €

61.275 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 25.500 €  

avans minim 5%

*Oferte valabile în limita stocului disponibil.

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS
0729.572.570 propunere de amenajare
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1.645 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 32.900 €  

avans minim 5%

LOOK RESIDENCE
Apartament 2 camere cu o 

suprafață utilă de 42 mp, se 
află într-o zonă liniștită cu o 

infrastructură completă, 
iluminat public și străzi 

asfaltate, foarte aproape de 
stația de metrou Dimitrie 

Leonida. Apartamentele vin 
însoțite de finisaje moderne, 

care pot fi alese de viitorii proprietari 
fără nici un cost în plus, sunt branșate la 

toate utilitățile și dispun de centrală 
termică pentru fiecare apartament.

32.900 €

1
33.000 €

JOY RESIDENCE 
METALURGIEI

 Apartament 2 camere aflat 
într-o zonă excelentă, cu 

acces la mijloacele de 
transport în comun (stația de 

autobuz fiind la doar 200 m 
față de blocuri iar stația de 
metrou Aparatorii Patriei la 

doar 800 m). În zonă mai 
întâlnim și numeroase centre 

comerciale, școli, grădinițe și spitale. 
Fiecare apartament este special 

conceput pentru viața de familie.

KRISTAL RESIDENCE 
METALURGIEI

Locuința este disponibilă la 
etajele intermediare ale unui 

bloc cu regim de înălțime 
P+5 etaje și se vinde “la 

cheie” cu finisaje moderne: 
centrală termică proprie de 

24 KW model Ariston în 
condensație, calorifere din 

oțel, ușă intrare antiefracție, uși de 
interior de cea mai bună calitate import 

Italia, tâmplărie PVC Rehau profil de 
ultimă generație. 

33.500 €

3

VENUS RESIDENCE 
METALURGIEI

Vă prezentăm un 
apartament de 2 camere 
situat într-un imobil nou 

construit (P+5 etaje), 
amplasat în apropierea stației 

de metrou Apărătorii Patriei. 
Ansamblul din care face 

parte apartamentul dispune 
de: spații de relaxare, spații verzi 

amenajate peisagistic cu vegetație 
decorativă, alei și trotuare iluminate.

35.900 €

4
CARTIERUL SOLAR

Imobilul face parte dintr-un 
ansamblu rezidențial nou 

construit, după ultimele 
cerințe și reglementări în 
domeniul construcțiilor și 

dispune de panouri solare 
care vor face costurile de 

întreținere să fie cât mai mici. 
În cadrul ansamblului vor fi 

amenajate: o zonă de relaxare, piscină, 
centre comerciale, parcări subterane și 

supraterane și nu în ultimul rând un 
spațiu verde de 1.4 hectare. 

38.000 €

5
CORVARIS RESIDENCE

Apartamentele puse deja în 
vânzare în cadrul proiectului, 

respectă întru totul stilul 
consacrat al acestui brand 

foarte cunoscut pe piața de 
profil în ceea ce privește 

compartimentarea 
excelentă, finisajele foarte 

bune, echipamentele 
moderne folosite, amplasamentul ideal 

și prețurile accesibile.

40.000 €

6
*Oferte valabile în limita stocului disponibil.

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS
0729.572.570 propunere de amenajare
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2.345 €
prin programul PRIMA CASĂ

*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 46.900 €  

avans minim 5%

BROWN RESIDENCE 
METALURGIEI

Apartamentul oferit spre 
vânzare are o suprafață utilă 

de 51,10mp, este 
decomandat și face parte 

dintr-un imobil nou din 
cartierul Berceni, zona 

Bulevardul Metalurgiei, la 
doar câteva minute distanță 

față de stația de metrou 
Apărătorii Patriei, cu acces rapid și către 

alte mijloace de transport în comun. 
Locuința se vinde complet finisată și 

branșată la toate utilitățile orașului, 

46.900 €

1
ARCADIA RESIDENCE

Cu o suprafață utilă de 59.10 
mp, apartamentul de 3 

camere, inteligent 
compartimentat, va asigura 

spațiu pentru întreaga 
familie, oferind un living 

spațios, modern, cu 
bucătărie deschisă.  Pentru 

finisaje s-au folosit materiale 
de înaltă calitate, iar baia este gândită în 

concordanță cu ultimele trenduri în 
materie de design și utilitate.  

49.900 €

2
AGNES RESIDENCE

Situat într-o zonă liniștită, cu 
acces facil către școli, 

grădinițe și centre 
comerciale, apartamentul de 
3 camere cu o suprafață utilă 
de 53.80 mp pune accent pe 

o compartimentare ideală, 
finisaje excelente și 

posibilitatea alegerii acestora 
de către viitorul proprietar, dintr-o gamă 

variată de modele și culori. 

51.100 €

3

PRESTIGE RESIDENCE
Apartamentul  prezentat  face 

parte dintr-un ansamblu 
rezidențial situat în imediata 

apropiere a stației de metrou 
Dimitrie Leonida, cu o 

suprafață utilă de 64.20 mp și 
este compus din 2 

dormitoare, living spațios și 
luminos, bucătărie închisă și 2 

băi dotate cu obiecte sanitare de cea mai 
bună calitate. Apartamentul se predă 

branșat la utilitățile orașului și complet 
finisat, conform preferințelor fiecărui  

proprietar. 

52.900 €

4
CORVARIS RESIDENCE

Apartamentul cu o suprafață 
utilă de 64.18 mp, amplasat 

într-o zonă rezidențială nouă, 
cu infrastructură și drumuri 

asfaltate, se remarcă prin 
compartimentarea bine 

gândită și finisaje de calitate 
superioară. Apartamentul 

dispune de: centrală proprie 
24kw, calorifere din oțel dublu radiante, uși 

de interior Pinum, tâmplărie pvc Rehau 5 
camere, geam low-E, obiecte sanitare în 

baie Cersanit, gresie, faianță și parchet din 
import. 

59.000 €

5
FAMILY RESIDENCE

Apartamentul cu 3 camere cu 
o suprafață utilă de 74.70 mp 

are cel mai bun raport 
preț-calitate, iar ansamblul 

rezidențial din care face parte 
este situat în imediata 

apropiere a stației de metrou 
Dimitrie Leonida.  Locuința 
este formată dintr-un living 

spațios dotat cu un aparat de aer 
condiționat, două dormitoare, bucătărie 
închisă, două băi și un balcon tip terasă. 

62.000 €

6
*Oferte valabile în limita stocului disponibil.

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS
0729.572.570 propunere de amenajare

propunere de amenajare
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BROWN RESIDENCE METALURGIEI

Apartamentul oferit spre vânzare are o suprafață 
utilă de 100.20mp, este decomandat și face parte 

dintr-un imobil nou din cartierul Berceni, zona 
Bulevardul Metalurgiei, la doar câteva minute 

distanță față de stația de metrou Apărătorii Patriei, 
cu acces rapid și către alte mijloace de transport 

în comun.

79.900 €

1
KRISTAL RESIDENCE METALURGIEI

Apartamentul de 4 camere pe care vi-l 
prezentăm spre vânzare face parte din singurul 

parc rezidențial din țară - Metalurgiei Park, într-o 
zonă dezvoltată, aproape de numeroase mijloace 
de transport. Acesta are o suprafață totală utilă de 

120 mp, este decomandat și branșat individual la 
toate utilitățile (GDF Suez, Apa Nova, Enel). 

93.000 €

2

CARTIERUL SOLAR

Apartamentul de 4 camere pe care vi-l oferim 
spre achiziție este amplasat la etajele 

intermediare ale unui imobil nou, fiind primul 
ansamblu rezidențial din România dotat cu 

panouri solare fotovoltaice pentru generarea de 
energie verde. Acesta are o suprafață utilă de 

113.4mp și se vinde branșat și finisat complet cu 
materiale de calitate superioară.

94.000 €

3
SOLSTIȚIULUI RESIDENCE

Vă propunem să achiziționați un apartament de 4 
camere, într-un ansamblu rezidențial nou, format 

din 4 blocuri, amplasat stradal, la câteva minute 
de mers pe jos până la stația de metrou Dimitrie 

Leonida. 
Apartamentul se predă la cheie și beneficiază de 

un loc de parcare gratuit în interiorul 
ansamblului.

95.000 €

4
*Oferte valabile în limita stocului disponibil.

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS
0729.572.570 propunere de amenajare
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IRIS VILLAS
Ansamblul rezidențial Iris format din 6 vile 

înșiruite, este situat pe Șoseaua Olteniței și vă 
oferă suprafețe generoase de 108 mp locuibili și 

70 mp curte delimitate cu gard. Vila se vinde 
finisată modern și foarte bine amplasată, “la cheie” 
respectând cele mai exigente cerințe. Regimul de 
înalțime P+1E+M al ansamblului și al construcțiilor 
din zonă, vă oferă liniștea pe care o doriți de la o 

casă cu curte proprie.

75.500 €

1
FABIANI VILLAS

Locuința face parte dintr-un ansamblu de 7 vile 
înșiruite cu regim de înălțime P+1E+M și are o 

suprafață utilă de 104 mp, iar curtea liberă 
măsoară 60 mp și este delimitată cu gard de lemn. 
Vila se vinde complet finisată, alegerea din timp vă 

oferă posibilitatea de a personaliza interiorul 
locuinței cu finisaje la alegere: gresie, faianță, 
parchet, uși de interior, obiecte sanitare. Este 

racordată la toate utilitățile orașului și beneficiază 
de contorizare individuală la: apă, gaze, curent.

78.000 €

2

ALLEGRA VILLAS
Vă prezentăm spre vânzare o vilă ce face parte 

dintr-un complex de 6 vile înșiruite. Compusă din 
trei camere spațioase și luminoase, cu o suprafață 

utilă de 107 mp și o curte de 24 mp, vila 
beneficiază de o compartimentare eficientă, cu 
un regim de înălțime P+1E+M, ce numără două 

dormitoare, două grupuri sanitare, living cu zonă 
de dining și spațiu pentru depozitare, iar finisajele 

interioare sunt de cea mai bună calitate.

79.000 €

3
ASTRELOR VILLAS

Aducem în atenția dumneavoastră spre 
vânzare o vilă deosebită ce face parte dintr-un 

ansamblu rezidențial format din 12 unități 
locative. 

Locuința, situată în Popești-Leordeni, a fost 
proiectată după cum urmează: parter, un etaj 
și mansardă, cu o suprafață utilă de 138 mp și 

o curte de 45 mp.
Vila beneficiază de toate utilitățile și se predă 

la cheie.

89.900 €

4
*Oferte valabile în limita stocului disponibil.

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS
0729.572.570 propunere de amenajare

propunere de amenajare



DRUMUL CĂTRE FRUMUSEȚE

ÎNCEPE LA NOI.

Rua Beleza
B EA U T Y  STU D I O

0774.461.339  /  031.438.00.01
contact@ruabeleza.com

Bulevardul Metalurgiei 29C
www.ruabeleza.ro

Servicii de calitate:

hair styling, manichiură/pedichiură, cosmetică,

tratamente faciale, tratamente corporale,

make-up profesional.



APARTAMENTE CU
FINANŢARE INCLUSĂ

* conform condiţiilor de eligibilitate financiară

Credit24h.ro
Credite şi soluţii bancare rapide

0731.111.600 office@sudbroker.ro

îţi acordăm
cea mai bună

soluţie de creditare
în maximum

24 de ore

DISCLAIMER: Acest catalog are scop pur informativ si nu are caracter angajant, de orice natura, pentru Sud Rezidential Real Estate SRL sau SudRezidential Broker SRL.
În special acordarea unui credit este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate financiară și poate fi supusă plăţii unor taxe sau comisioane.
Dezvoltatorii își rezervă dreptul de a aduce orice modificări proiectelor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare și nu creează obligaţii contractuale. 

 

               

SudRezidential.ro
ÎNTINERIM BUCUREŞTIUL

TOPUL CELOR MAI
IEFTINE APARTAMENTE

METALURGIEI PARK
04

PRIMUL PARC REZIDENȚIAL DIN ROMÂNIA

08
CELE MAI ACCESIBILE
PROIECTE IMOBILIARE
din Zona de Sud a Capitalei

52

32
CARTIERUL
SOLAR
Unicul ansamblu rezidențial
cu energie verde din România!

28
TOTUL DESPRE
CREDITELE BANCARE
Credit24h.ro

E timpul
să ai

________casa ta!

EXEMPLAR GRATUIT


