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Ronson Development rozpoczął sprzedaż IV etapu osiedla Chilli
City w Tulcach pod Poznaniem
Ronson Development rozpoczął sprzedaż mieszkań w czwartym etapie osiedla
Chilli City w podpoznańskich Tulcach. Nowa oferta obejmuje 45 mieszkań z
ogródkami w cenie od 228 tys. zł.
- Projektując Chilli City, chcieliśmy, aby inwestycja stała się czymś więcej niż
kolejnym osiedlem. Komfortowe, kameralne mieszkania powstają w zabudowie
szeregowej, która wkomponowuje się w otaczającą zieleń. Pełna infrastruktura
osiedla jak i samych Tulec w połączeniu z bliskością Poznania zapewnia
mieszkańcom harmonię i wygodę codziennego życia – mówi Andrzej Gutowski,
dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development.
Osiedle Chilli City powstaje w Tulcach przy ul. Fiołkowej, zaledwie 15 minut jazdy
samochodem od centrum Poznania i w bliskiej odległości (ok. 3 km) od węzła
komunikacyjnego łączącego autostradę A2 z drogą krajową nr 11. W pobliżu samej
inwestycji znajdują się punkty handlowo-usługowe, przedszkole i szkoła. Kameralna,
niska zabudowa to cecha charakterystyczna inwestycji, która kierowana jest do osób
ceniących bliskość natury oraz czerpiących radość z życia w mieście.
Czwarty etap Chilli City obejmujący 45 mieszkań o powierzchni od 54 m2 do 73 m2
zostanie oddany do użytku w III kwartale 2017 r. Pierwsze trzy etapy z łącznie 88
lokalami zostały już w całości wyprzedane.
Ronson stawia na Poznań
Ronson Development zrealizował w Poznaniu już sześć inwestycji z blisko 600
lokalami. Poza Chilli City deweloper ma obecnie w stolicy Wielkopolski jeszcze dwie
inwestycje w ofercie. Osiedle Młody Grunwald przy ul. Kamiennogórskiej to
propozycja dla tych, którzy cenią sobie spokojną okolicę, jednak chcieliby mieszkać
w miejscu z dobrym dojazdem do centrum. W pobliżu znajduje się Lasek Marceliński,
w którym można rozkoszować się ciszą, a także spędzić miło czas z rodziną. Z kolei
Kamienica Jeżyce przy ul. Kościelnej to osiedle, które znajduje się w samym centrum
miasta. Jest to propozycja dla osób, które lubią żyć tętniącym rytmem miasta, a także
chcą mieć w pobliżu najlepsze punkty usługowe.
Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy na: www.chillicity.ronson.pl i
www.ronson.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
***

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.
Ronson tworzy przestrzenie, w których dobrze i wygodnie się mieszka. 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.
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