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Ronson zwiększa dostępność programu MdM dla swoich klientów
Specjalna oferta na osiedlu Młody Grunwald w Poznaniu
W Ronson Development wciąż można skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych
przy zakupie mieszkań oddawanych w przyszłym roku, mimo że pula środków z MdM
na 2017 rok dostępnych w tym roku została już wyczerpana. Deweloper umożliwia
bowiem zapłatę ostatniej raty za mieszkanie na początku 2018 r. Dzięki temu klienci
już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach MdM z limitu na 2018 rok.
Dotyczy to czterech projektów w ofercie Ronson Development: we Wrocławiu, w
Poznaniu, w Szczecinie i w Warszawie.
W przypadku Poznania, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie
mieszkania na osiedlu Młody Grunwald, zlokalizowanego u zbiegu ulic Jeleniogórskiej i
Kamiennogórskiej w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. W ramach dodatkowej oferty
specjalnej lokale dwupokojowe do końca tego miesiąca dostępne są już od 5810 zł za m2.
- Osiedle Młody Grunwald oferuje pełen wachlarz mieszkań od kawalerek po mieszkania
pięciopokojowe o bardzo atrakcyjnych rozkładach, w tym cieszące się największym
zainteresowaniem lokale do 50 m2. Osoby, które zdecydują się sfinansować zakup kredytem,
będą mogły skorzystać z rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” – mówi Andrzej
Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. - Mieszkania w
inwestycji Młody Grunwald charakteryzują się ustawnością przestrzeni, która daje
mieszkańcom spore pole do inwencji w zakresie aranżacji wnętrz. Przykładem są mieszkania
z antresolą, którą można w dowolny sposób zagospodarować i nadać jej osobisty, a zarazem
funkcjonalny charakter – dodaje Andrzej Gutowski.
Mieszkania w inwestycji Młody Grunwald posiadają duże, panoramiczne okna, dzięki którym
pomieszczenia w poszczególnych mieszkaniach łącznie z kuchnią są bardzo dobrze
doświetlone. Wszystkie lokale posiadają balkony, a część także tarasy lub ogrody o
powierzchni nawet do 174 m2.
Na terenie samego osiedla funkcjonuje przedszkole, a bezpośrednio obok szkoła językowa.
W odległości trzech minut od osiedla znajduje się jeden z najpopularniejszych terenów
rekreacyjnych w Poznaniu, czyli Lasek Marceliński, który oferuje aktywnym mieszkańcom
bogatą siatkę ścieżek spacerowych o długości ponad 15 km, szlaki rowerowe, konne, a
także górkę saneczkową. Lokalizacja projektu i szybki dostęp do wszystkich form
komunikacji miejskiej pozwala na dojazd do centrum Poznania w ciągu 10 minut.
Pierwszy i drugi etap projektu, w którym dostępne są jeszcze gotowe mieszkania rodzinne,
zostały oddane do użytku na początku tego roku. Trzeci etap ze 104 mieszkaniami i 4
lokalami użytkowymi jest obecnie w budowie, a jego zakończenie planowane jest na III
kwartał 2017 r.
Ronson stawia na Poznań
Ronson Development zrealizował w Poznaniu już sześć inwestycji z blisko 600 lokalami.
Tylko w tym roku do poznańskiej oferty trafiło łącznie ponad 150 mieszkań w ramach
kolejnych etapów inwestycji Chilli City i Młodego Grunwaldu. Spółka podpisała w ostatnim
czasie umowę przedwstępną na zakup działki pod budowę kolejnego osiedla na około 300

mieszkań. Ronson zakończył ubiegły rok z najlepszym w historii wynikiem sprzedaży, z
czego aż jedna czwarta, czyli 225 lokali przypadała na rynek poznański.
Więcej informacji o projekcie: mlodygrunwald.ronson.pl/
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:
Paulina Deryło
NBS Communications
519 856 375
pderylo@nbs.com.pl
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NBS Communications
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Ronson Development
Ronson Development jest doświadczonym, dynamicznie rozwijającym się deweloperem
prowadzącym inwestycje mieszkaniowe w największych polskich miastach, głównie w
Warszawie, a także w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.
Od początku swojej działalności w 2000 r. Ronson zdobył zaufanie tysięcy klientów, co daje
mu pozycję jednej z wiodących w Polsce firm deweloperskich. Od 2007 r. Spółka jest
notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
To co wyróżnia Ronson Development na tle innych deweloperów to dbałość o detale
wykończeniowe swoich inwestycji, tak aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających
klientów. Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka.
Potwierdzeniem tej strategii są projektowane na osiedlach różnorakie udogodnienia, które
mogą mieć postać klubów malucha, sal fitness tylko dla mieszkańców czy starannie
zaprojektowanych i stylizowanych ogrodów.
Obecnie, w ofercie firmy znajdują się mieszkania dopasowane do potrzeb różnych grup
klientów – są w niej zarówno apartamenty jak i lokale z segmentu popularnego.
Ronson Development jest członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dowodem
zaufania klientów do firmy są liczne nagrody i certyfikaty, w tym nagroda w kategorii usługi
deweloperskie w konkursie Orły Polskiego Budownictwa 2014 oraz godło Deweloper Roku
2013 przyznane przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.
Ronson jest również laureatem wielu prestiżowych nagród przyznawanych przez grono
analityków i inwestorów giełdowych. W 2013 r. firma zajęła I miejsce w rankingu Giełdowa
Spółka Roku w kategorii „Relacje inwestorskie” organizowanym przez dziennik Puls Biznesu.

