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Станьте власником комерційної нерухомості в Польщі і заробляйте вдвічі більше.

Найкраща інвестиція - це нотаріальна власність.

Купуйте комерційну нерухомість, передавши її в оренду досвідченому операторові.
Або живіть та ведіть власний бізнес зі своєю нерухомістю.
Отримуйте гарантований дохід кожного місяця . Перевірте гарантії, перевірте пропозицію.
Чому гарантовано .

Чому  Польща,  Чому  Малопольський  регіон  –  Польща  це  найспокійніша  країна  в
Європі без мігрантів. Новий Сонч це місто мільйонерів. Крім того, це економічний лідер
в Європі. Потенціал регіону 15,7 млн. туристів у 2017 році. А в 2018 році вже 16,4 млн.
туристів.
 

BeskidyInvest  це  група  компаній,  що  складаються  з  видатних  виконавців  будівельних  і
монтажних робіт з 29-річним досвідом роботи. Наша діяльність полягає на тому, щоб знайти
хорошу  локалізацію.  Потім  на  проектуванні,  модернізації  або  будівництві  комерційних
будівель  та  продажі  польським і  іноземним приватним інвесторам.  Ключ до успіху  -  це
також професійний менеджмент та пакет послуг, що гарантують зайнятість майна та
щомісячний прибуток інвесторам.

Виберіть інвестицію, здійсніть покупку та заробляйте удвічі більше.

Інвестиція Winnarnia «Enzo Boletti» розташована в самому центрі старого міста Новий Сонч.
Ця інвестиція знаходиться в  процесі  реалізації  та  має дозвіл на будівництво.  Об’єкт буде
складатись з ресторану площею 314 м2, винного погребу, кухні та житла для власника або
персоналу площею 56 м2. Крім того, тераса площею 120 м² з видом на міську панораму та
Львівський міст. Відмінна кінцева ціна - близько 1500 євро нетто за 1 м2.
Умовою придбання є оплата 40% вартості одразу, наступні 30% - до 1 квітня, останні
30% під час отримання в серпні 2019 року. Існує можливість укладення договору оренди
з оператором на 10 років . 
Річна орендна плата 8 % від вартості покупки .



Королівська  Резиденція****  -  4-зіркова  інвестиція. Це  чудовий  стильний  будинок  на
старому  площі  Нового  Сончу.  Інвестиція  в  процесі  реалізації.  Об’єкт  має  дозвіл  на
будівництво.  Нерухомість  площею  1174  м2.  Вона  складається  з  16  готельних  номерів,
ресторану, Лобі, Басейну, Кухні SPA. Стандарт - 4 зірки.

Чудова кінцева ціна всієї інвестиції - близько 1600 євро нетто за 1 м2. Також існує варіант
купівлі окремих апартаментів з повним оснащенням за ціною від 80.000 - євро нетто.

Умовою придбання є оплата 40% вартості одразу, наступні 40% - до 1 квітня, останні 20% під
час  отримання  в  жовтні  2019  року.  Існує  можливість  укладення  договору  оренди  з
оператором  на  10  років.  ПРИМІТКА.   ЦЯ  ІНВЕСТИЦІЯ  УПРАВЛЯЄТЬСЯ  ТІЛЬКИ  ЯК
РЕЗИДЕНЦІЯ ДЛЯ ДОРОСЛИХ.  Річна орендна плата до 10 % від вартості виплачується
щомісяця.



Інвестиція  Astra-Point –  це  реалізація  сучасного  проекту  розширення  існуючої
нерухомості будівлі фірми. Має дозвіл на будівництво. Об'єкт, в кінцевому рахунку, матиме
440 м2 площі для використання. Зручне розташування в промисловій зоні міста Новий Сонч .
Чудова кінцева ціна - 1150 євро нетто за 1 м2. Примітка, можна вибрати двох орендарів, банк
та страхову компанію.

Умовою придбання є сплата 40% вартості одразу, наступні 30% - до 1 травня, останні
30% під час отримання в жовтні 2019 року.

www.beskidyinvest.pl

Інвестиція River Mountain Resort&Spa**** – відмінний готель в чотиризірковому
стандарті.  Має  дозвіл  на  будівництво.  Інвестиція  River  Mountain  Resort&Spa  –  відмінний
готель  в  чотиризірковому  стандарті.  Знаходиться  в  процесі  реалізації  та  має  дозвіл  на
будівництво.  Нерухомість  розташовується  в  прекрасному  місці  в  горах  на  річці  Попрад.
Вишуканий дизайн. Цільова поверхня 3100 м2.



Чудова кінцева ціна готового апартаменту вже 45.000 євро нетто Повністю обладнане.

 

Умовою придбання є оплата 40% вартості одразу, наступні 30% - до 1 квітня, останні 30% під
час отримання в грудні 2019 року. Існує можливість укладення договору оренди з оператором
на 10 років . Річна орендна плата 7 % від вартості покупки .
Важливим фактом, що гарантує  щомісячний дохід це  форма реалізації  інвестиції  як
оздоровчого готелю з лікувально-санаторною базою. Стосується договору з хворими ,
що дозволяє гарантувати75 % заповнюваності готелю.
Це справжній «діамант» для приватних та інституційних інвесторів.

www.uzdrowiskowyhotel.pl



А  МОЖЛИВО,  ВИ  ЗАЦІКАВЛЕНІ  ПРОЕКТОМ  В  ЦЕНТРАЛЬНІЙ
ПОЛЬЩІ .

Нашим наступним проектом для приватних інвестицій в нерухомість є Прекрасна кам'яниця
Зелена  Перлина  в  Познані.  Розташування  знаходиться  безпосередньо  біля  комплексу
Міжнародні Познанські Ярмарки. Загальна площа 5370 м2. Нерухомість має проект та дозвіл
на будівництво

Апартаменти для інвестицій площею від 39 до 112 м2. Ціна за 1 м2 . 1655 євро нетто.

Прибуток в середньому - це 8,4 % на рік. Виплачується кожного місяця.



Умовою придбання є сплата 40% вартості одразу, наступні 30% - до 1 травня, третій
транш 20% до 1 грудня 2019 року та 10% під час отримання в квітні 2020 року.

                                   APARTMENTS INTER-PORT WARSAW
.
Нашим наступним проектом для приватних інвестицій в нерухомість є Прекрасна кам'яниця
Зелена  Перлина  в  у  Варшаві  .  Розташування  знаходиться  поруч  з  аеропортом Шопена  у
Варшавському районі Варшави.  Загальна площа 3245 м2. Нерухомість має проект та дозвіл
на будівництво .

Апартаменти для інвестицій площею від 32 до 36 м2. Ціна за 1 м2 . 1750 євро нетто.

 

 

Умовою придбання є сплата 50% вартості одразу, наступні 30% -
до 1 травня, третій транш 20% до 15 грудня 2019 року.
       www.phoenix-construction.eu                http://astra-telecom.pl/
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