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Ronson zwiększa dostępność programu MdM dla swoich klientów
Specjalna oferta na osiedlu Vitalia we Wrocławiu
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 Wrocławia, Ronson Development oferuje taką możliwość przy zakupie
mieszkania na osiedlu Vitalia, zlokalizowanym przy ul. Jutrzenki na Klecinie.
Dodatkowo, Ronson uruchomił specjalną ofertę cenową obejmującą 30 mieszkań
oferowanych w ramach tego projektu: lokale dwu- i trzypokojowe dostępne są już od
5181 zł za m2.
– Vitalia to bardzo dobrze przemyślany projekt architektoniczny, w ramach którego
stworzymy specjalną strefę z udogodnieniami dla mieszkańców. Znajdzie się w niej
m.in. stacja rowerowa z samoobsługową stacją napraw czy plenerowa siłownia. Na
atrakcyjność inwestycji składa się także jej lokalizacja. Most na Ślęzie, którego
zakończenie planowane jest w ciągu kolejnych kilku miesięcy, skróci czas dojazdu do
centrum Wrocławia do zaledwie 15 minut. – mówi Andrzej Gutowski, dyrektor
sprzedaży i marketingu Ronson Development.
W ofercie inwestycji Vitalia dostępne są mieszkania dwu- i trzypokojowe o
powierzchni od 36 do 113 m2. Priorytetem przy pracach projektowych było
zachowanie zasad funkcjonalności i zagwarantowanie, żeby każde pomieszczenie
było bardzo dobrze doświetlone. Inwestycja jest ciekawą propozycją dla rodzin,
którym zależy na dbaniu o aktywność fizyczną przez cały rok – na terenie osiedla
znajdzie się bowiem duży plac zabaw, plac z fontannami, skwer oraz ścieżki
spacerowe i osiedlowy plac aktywnego wypoczynku. Mieszkańcy będą mogli również
skorzystać z okolicznych terenów zielonych, takich jak Park Kleciński z boiskiem i
amfiteatrem oraz Park Grabiszyński. W bezpośrednim sąsiedztwie osiedla znajduje
się przedszkole, szkoła, apteki i przystanki komunikacji miejskiej.
Dotychczas Ronson we Wrocławiu zrealizował dwa etapy dobrze przyjętego osiedla
Impressio w dzielnicy Krzyki. Osiedle Vitalia docelowo będzie liczyć ok. 300
mieszkań. Zakończenie budowy pierwszego etapu ze 139 mieszkaniami planowane
jest na II kwartał 2017 r. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Karmar, a projekt
architektoniczny został przygotowany przez pracownię ABART.
Więcej informacji o projekcie: www.vitalia.ronson.pl/
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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.

