Komunikat prasowy
Warszawa, 17 maja 2016 r.

Ronson: trzeci etap inwestycji City Link na Woli w sprzedaży
Ronson Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w trzecim etapie
inwestycji City Link zlokalizowanej przy ul. Wolskiej w Warszawie w pobliżu
stacji metra Rondo Daszyńskiego. Oferta obejmuje 184 mieszkania oraz pięć
lokali usługowych. Ceny zaczynają się od 8850 za m2.
– City Link to obecnie jeden z najlepiej sprzedających się projektów w naszym
portfolio. Ogromna popularność dwóch pierwszych etapów to zasługa m.in.
doskonałej lokalizacji inwestycji położonej zaledwie 10 minut od biznesowego
centrum stolicy. Dużym ułatwieniem dla przyszłych mieszkańców będzie również
kolejna stacja drugiej linii metra, która będzie położona tuż obok osiedla – mówi
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. – W
ofercie trzeciego etapu dominują lokale dwupokojowe o atrakcyjnych i ustawnych
rozkładach, co w połączeniu ze znakomitą lokalizacją, czyni City Link idealną
propozycją także dla inwestorów – dodaje.
Trzeci etap projektu City Link to inwestycja o podwyższonym standardzie. W budowie
wykorzystane będą najwyższej jakości materiały, a sam budynek przyjmie formę 16piętrowej wieży o oryginalnej fasadzie. Każde mieszkanie będzie wyposażone w
drewniane okna i przestronny, przeszklony balkon. Wewnątrz inwestycji
zaplanowano zielony dziedziniec, a tuż obok osiedla powstanie plac miejski z zielenią
parkową, ławkami i fontanną. City Link gwarantuje również sprawny dostęp do pełnej
infrastruktury miejskiej, okolicznych parków Sowińskiego i Moczydło, szkół,
restauracji, obiektów sportowych i ośrodków zdrowia.
Osiedle City Link oferuje szeroki wybór mieszkań od kawalerek, przez popularne
lokale dwupokojowe o ustawnych rozkładach, aż po większe mieszkania trzy-,
cztero- i pięciopokojowe. Powierzchnia oferowanych mieszkań zaczyna się od 31 m2
i sięga 121 m2.
Budowa trzeciego etapu City Link ruszy w III kwartale 2016 r., a jej zakończenie
planowane jest na II kwartał 2018 r. Za projekt architektoniczny odpowiada
pracownia Archiplan Design. Obecnie w sprzedaży znajdują się również mieszkania
z I i II etapu projektu, który oddanie do użytku planowane jest na II kwartał 2017 r.
Więcej informacji: www.citylink.ronson.pl
Zapraszamy do śledzenia naszego konta na Twitterze: twitter.com/Ronson_NV
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NBS Communications
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bsroka@nbs.com.pl

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.

