
Doua apartamente la pret de unu
Concordia Invest, dezvoltatorul unui ansamblu imobiliar care insumeaza o suta de locuinte in apropiere
de centrul Sibiului, isi promoveaza proiectul printr-o oferta unica: doua apartamente la pretul unuia.
 " Cumpara acum la un pret corect, competitiv pe piata un apartament in blocurile Alya sau Chara si vei
obtine profit un apartament gratis in blocul Vega ", suna oferta Concordia Invest. Mai exact: " Cumperi
un apartament Three Modern Deluxe in blocul Chara, deci faci o investitie initiala de 79900 euro. in
perioada 1 mai 2010 - 31 decembrie 2012 il inchiriezi cu minim 350 euro/luna deci obtii in total 10.850
euro. Ceea ce inseamna ca la 31 decembrie 2012, daca iti faci socotelile constati ca ai cheltuit de fapt
69050 euro si esti proprietar a doua apartamente care ( desi nu putem vedea in viitor totusi putem afirma
ca pana atunci se va fi sfarsit criza imobiliara ) au o valoare de piata de cel putin 134800 euro sau care
prin inchiriere iti aduce minim 600 euro/luna adica un salar bun toata viata ".

 Ideea ii apartine administratorului proiectului, Ioan Vlaicu, care spune ca astfel clientii se aleg cu doua
locuinte la pretul uneia, iar investitorul beneficiaza de fondurile necesare continuarii proiectului si
constructiei restului de locuinte. " Ideea imi apartine, este una originala si cred ca as putea sa o si brevetez
daca are succes. Proiectul insa este mult mai mare, nu se limiteaza la cele 15 locuinte care intra in oferta.
Pentru cei 15 clienti pentru mine profitul este zero. Eu castig prin faptul ca proiectul va continua, clientii
devenind co-investitori de fapt ", a declarat Ioan Vlaicu.

 Oferta este limitata la 15 apartamente si poate fi accesata in perioada intai februarie – intai mai anul
acesta. " Nu a trecut decat o saptamana de la lansarea ideii. Pana acum ne-a sunat multa lume interesata
de oferta si ne asteptam ca in zilele urmatoare sa incheiem si primele contracte. Deocamdata este inca
prematur sa vorbim despre contracte incheiate ", a mai spus Vlaicu, administratorul proiectului.
 intregul proiect imobiliar are in vedere constructia a o suta de locuinte pe strada Lemnelor.
 Ansamblul rezidential Concordia

 Ansamblul rezidential Concordia este alcatuit din cinci blocuri de locuinte construite pe un teren in
suprafata de 4381 metri patrati.

 intreg ansamblul a fost proiectat de biroul de arhitectura Sitio.
 Structura de rezistenta a blocurilor a fost elaborata de un colectiv de specialisti condus de prof. dr. ing.
Ioan Pop de la Facultatea de Constructii din Cluj-Napoca.
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