
بدون حق امتیاز

تهران، منطقه ٢٢، ضلع غربی دریاچه چیتگر، بلوار شهید اردستانی، شهرک مروارید شهر
میانگین متراژ واحدها : ١٤٠

تحویل واحد به صورت فول امکانات

فروش ویژه طرح عید تا عید

ت پروژه
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• پالک ثبتی ٤/٢٠٦١               • دارای پروانه ساختمان به شماره ٢٢٠٠٠٦٠٤٢

• مرحله فونداسیون انجام شده است         • ادامه فرآیند ساخت از تاریخ ٣١ / ٤ / ١٤٠١

• قیمت ساخت و اقساط آن به صورت علی الحساب محاسبه گردیده است

• وام کمک پرداخت اقساط ساخت در قالب مشارکت مدنی به مبلغ ٤٥٠ میلیون تومان می باشد

• وام ١٠٠ میلیونی بانک توسعه تعاون بعد از پیش پرداخت زمین و تراکم به انضمام حق امتیاز

بانک توسعه تعاون

IRشبا: ٨٤٠٢٢٠١٧٣٠٠١١١٤٦٢٩٢٢٩٠٠١
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جمع کل قیمت واحد / ناموت

تاریخردیف
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امتیاز تراکم ١٤٠ متری (ناموت)
(به صورت شش دانگ از یک واحد)
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امتیاز تراکم ٧٠ متری (ناموت)
(به صورت سه دانگ از یک واحد)

امتیاز تراکم ٣٥ متری (ناموت)
(به صورت یک و نیم دانگ از یک واحد)

مشخصات و نحوه پرداخت

فاصله ١٠ دقیقه ای تا دریاچه و پارک جنگلی چیتگر/ ایرانمال/ رز مال/ باملند / آبشار / بیمارستان فوق تخصصی تریتا
دسترسی کمتر از ٥ دقیقه  تا ایستگاه مترو وردآورد و اتوبان های حکیم / همت / تهران-کرج / شهید لشکری

مساحت زمین
تعداد طبقات
تعداد واحدها
تعداد پارکینگ
تعداد انباری
تعداد بالکن
تعداد آسانسور نفربر
تعداد آسانسور باربر

۲۱۵۲ متر مربع
۲۲ طبقه

۱۷۶ واحد
۲۰۷ پارکینگ

۱۷۷ انباری
۱۷۶ بالکن
۳ دستگاه
۲ دستگاه

البی مجلل

سالن کیترینگسالن اجتماعات

البی من ۲۴ ساعته

هلی پدخشکشویی مرکزی

محل بازی کودکان سالن ورزشی


