
3 ansambluri rezidentiale noi din Sibiu ideale pentru investitie
Cumpărarea unui apartament de vanzare in Sibiu dintr-un ansamblu rezidenţial nou vine la pachet cu o
serie de beneficii. De cele mai multe ori, dezvoltatorii imobiliari aleg zonele in plină dezvoltare pentru a
construi blocuri noi. Mai apoi este şi sentimentul frumos că te muţi intr-un apartament nou, nouţ, vecinii
noi, dornici şi ei de socializare, parcarea inclusă in preţul apartamentului, etc. Mai jos veţi găsi 3
ansambluri rezidenţiale pe care New Concept Living le recomandă pentru investiţie. Apartamentele din
aceste ansambluri au potenţial, sunt ideale pentru inchiriere atat in regim normal cat şi in regim hotelier,
dar şi valoarea lor este in creştere, un aspect esenţial pentru o posibilă revanzare. De asemenea,
ansambluri dispun şi de garsoniere de vanzare in Sibiu, ideale pentru cumpărătorii care nu au un buget
foarte mare, dar işi doresc să investească intr-o proprietate nouă.
  
  LAKE RESIDENCE
  Ti-ar placea sa cumperi un apartament de vanzare situat intr-o zona aflata in plina dezvoltare? Primaria
Sibiu a inceput lucrarile pentru amenajarea Lacului Binder, astfel ca ansamblul Lake Residence care s-a
construit exact pe malul lacului este ideal pentru o investitie buna. 90% din toate aceste apartamente de
vanzare in Sibiu sunt deja vandute, iar o mare parte din cele disponibile se predau la cheie. in acest fel,
cumparatorii se vor putea muta imediat.
  
  

  
  EBS Dezvoltator de renume, trei cai de acces in Sibiu, vile cu doar 2 etaje, 24.4% spatii verzi. Acestea
ar fi principalele motive pentru care recomandam ansamblul EBS REI Sibiu clientilor nostri. Cele 4 vile
cu apartamente de vanzare in Sibiu se vor preda in august 2019 la stadiul de gri si peste 60% sunt deja
vandute. Zona Pictor Brana din Şelimbăr se dezvoltă incredibil, in acest moment Primăriile Sibiu şi
Selimbăr lucrează la infrastructură, iar la momentul predării totul va fi pregătit pentru ca locatarii să se
bucure din plin de confort. 
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https://www.newconceptliving.ro/apartamente-de-vanzare/sibiu-33/1
https://www.newconceptliving.ro/ansamblu-ansamblul-lake-residence-imobiliare-sibiu-72.html
https://www.newconceptliving.ro/ansamblu-ansamblul-rezidential-ebs-rei-imobiliare-sibiu-11.html


  

  
  INSIBIO Ansamblul rezidential care se construieste pe malul Cibinului este ideal pentru investitie in
primul rand datorita pozitiei centrale in oras, care permite o revanzare facila. De asemenea, aceste 
apartamente de vanzare in Sibiu amplasate in ansamblul INSIBIO sunt pretabile pentru inchiriere in regim
hotelier, fiind situate la doar cateva minute de Piata Mare a orasului.
  Ansamblul dispune de parcare subterana, are lift, iar locatarii vor avea acces atat de pe strada
Metalurgistilor, cat si de pe strada Lemnelor.
  
  

  
  Vezi toate disponibilităţile din aceste ansambluri aici: https://www.newconceptliving.ro/
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https://www.newconceptliving.ro/ansamblu-ansamblul-rezidential-insibio-central-in-sibiu-imobiliare-sibiu-77.html
https://www.newconceptliving.ro/

