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Klienci mogą już odbierać klucze do swoich mieszkań w
inwestycji Ronsona Młody Grunwald II
Ronson Development uzyskał pozwolenie na użytkowanie drugiego etapu
osiedla Młody Grunwald w Poznaniu. Oznacza to, że klienci mogą rozpocząć
urządzanie swoich mieszkań jeszcze w tym roku. Osoby, które rozważają zakup
lokum w tej inwestycji, mogą wybierać z pełnego przekroju rozkładów w
ofercie. Część z nich objęta jest programem dopłat „Mieszkanie dla Młodych”.
Młody Grunwald II to projekt Ronson Development zlokalizowany u zbiegu ulic
Jeleniogórskiej i Kamiennogórskiej w sąsiedztwie Lasku Marcelińskiego. Atuty
osiedla, w tym jego położenie w niewielkiej odległości od centrum Poznania,
zdecydowały o dużej popularności inwestycji wśród klientów. Do momentu uzyskania
pozwolenia na użytkowanie blisko 60% ze 137 lokali znalazło już swoich nabywców.
– Wszystkie osoby chcące zamieszkać na osiedlu Młody Grunwald mogą jeszcze
wybierać spośród 76 lokali wybudowanych w pierwszym i drugim etapie. Ponieważ
inwestycja jest już gotowa, dlatego po podpisaniu umowy sprzedaży klienci od razu
otrzymują klucze do swoich mieszkań – mówi Justyna Hamrol-Wasielewska,
Regionalny Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Ronson Development. – Bardzo
zależało nam na zakończeniu budowy jeszcze w tym roku, aby lokatorzy mieli szanse
spędzić Boże Narodzenie już we własnym mieszkaniu – dodaje Justyna HamrolWasielewska.
Na osiedlu Młody Grunwald w obu etapach inwestycji wybudowano łącznie 273
mieszkania. W ofercie pozostało 76 lokali o powierzchni od 35 m2 do 140 m2. Ich
ceny zaczynają się od 5 497 zł brutto za m2. Klienci mogą wybierać spośród
mieszkań liczących 1-5 pokoi. Część projektu objęto programem dopłat państwowych
„Mieszkanie dla Młodych”. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Karmar, natomiast
projekt architektoniczny przygotowało Studio Lisiak.
Ronson Development planuje realizację trzeciego, ostatniego już, etapu osiedla
Młody Grunwald.
Więcej o inwestycji Młody Grunwald:

Młody Grunwald jest położony przy ulicy Kamiennogórskiej – zaledwie 15 minut
tramwajem od centrum Poznania i 3 minuty od Lasku Marcelińskiego. Lokalizacja
osiedla zapewnia bardzo dobrą komunikację z innymi dzielnicami miasta, a także
dostęp do najważniejszych obiektów znajdujących się w najbliższej okolicy, takich jak
sklepy, apteki, centrum handlowe i przychodnia NFZ. W nowoczesnej architekturze
Młodego Grunwaldu znalazło się dużo miejsca na zieleń, tarasy i plac zabaw.

Więcej informacji: www.ronson.pl, www.mlodygrunwald.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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