זמן חדשות

 TOPארנונה

חברת "בוני התיכון" ,המשווקת את
פרויקט " TOPארנונה" בירושלים,
יצאה במבצע לקראת השנה החדשה
למעוניינים לרכוש דירה בפרויקט,
במסגרתו לקוחות החברה הרוכשים
דירה בפרויקט ייהנו לקבל הלוואת קבלן
על סך של מיליון שקלים ,אשר את
ההחזרים בגינה יחלו לשלם רק כעבור
שנתיים ,כשאת הריבית עבור הלוואה זו
תשלם חברת "בוני התיכון"
הפרוייקט החדש של החברה .איכות ללא פשרות

מאז תחילת המבצע נמכרו
בפרויקט עשר דירות :דירת
שלושה חדרים נמכרה במחיר
ממוצע של  1,740,000שקלים,
דירת ארבעה חדרים במחיר ממוצע
של  1,870,000שקלים ,דירת
חמישה חדרים במחיר ממוצע של
 2,140,000שקלים.
לקראת השנה החדשה יצאה חברת
"בוני התיכון" במבצע לרוכשי
הדירות בפרויקט "טופ ארנונה",

במסגרתו לקוחות החברה הרוכשים
דירה בפרויקט ייהנו לקבל הלוואת
קבלן על סך של  1,000,000שקלים,
שאת ההחזרים בגינה יחלו לשלם
רק כעבור שנתיים ,כאשר את
הריבית עבור הלוואה זו תשלם
בוני התיכון.
הילה פלז ,סמנכ"ל השיווק של
חברת "בוני התיכון״ ,ביקשה
להקל על רוכשי הדירות את תהליך
הרכישה ,בידיעה שחלק גדול

מהם נאלצים לשלם את תשלומי
המשכנתאות במקביל לשכר הדירה
החודשי ,או לחילופין ,מעוניינים
למכור את דירתם הנוכחית רק
בסמוך למועד אכלוס הדירה
החדשה .פריסה זו תיצור אצל
הרוכשים שקט נפשי בכל הקשור
לפן הממוני".
החברה השקיעה משאבים רבים
בתכנון הפרויקט ,כמו גם השקעה
רבה במחקר שוק מקיף לאיתור

הצרכים של קהל היעד בפרויקט.
מסקנות המחקר באות לידי
ביטוי בתכנון המוקפד ,המותאם
הדירות
של
והפונקציונאלי
בפרויקט ,כולל רמת גימור גבוהה
ומפרט טכני עשיר .לכל הדירות
מרפסות שמש בגדלים שבין 12-
 40מ"ר ,חלקן מרפסות סוכה.
משרד האדריכלים בפרויקט הוא
"הוק אדריכלים".
בפרויקט " TOPארנונה" שני

טיפוסי בניינים :מגדלים בני 12
קומות ומדורגים בני  10קומות.
תמהיל הדירות רחב ומגוון וכולל
דירות בנות  ,3,4,4.5,5דירות
גן ופנטהאוזים מפוארים .תכנון
הפרויקט עונה לכל צורכי המשפחה
המודרנית.
המפרט הטכני המוצע בדירות הינו
יוקרתי וכולל ריצוף  ,60*60אסלות
תלויות ,מכלי הדחה נסתרים ,תריסי
גלילה חשמליים ועוד.

H3>3FHB:9
?3B1203H7<2
2DB22363:7G2
15.;3E</
rp]qorg][Za^]a[]`i
H3><422>GH353:F345<7FB?63:7GH3>3FHB=330<H37>3/G5H3B6@<;7F77.:B;76>0<F3E7/7?76F9303:H77>/
=<37<37@3DE<H33D7 @13@3;7>3H7@:H3@13<;77E;3?FB:2>3G7BF0E3:H77>/;7B.:3F;7F6?3BH37>3G<G;7@3F7.:
H7/F7<22B7G5:2947;9:GE?@2GH><:@/71.H3F7G;@1572F72<3H7@3DE<H7/76.7FE213/@;9F3/@@D/7G

F<03<2FD3<:1@3=37@F2/:G<;9H.

 !;76FB:
ד' אדר ב' ,תשע"ד

6.3.2014

21

