Wykończenie mieszkań „pod klucz”
Pakiet PRESTIGE
Dla kogo Pakiet Prestige?
Grupa Inwestycyjna HOSSA proponuje swoim Klientom możliwość wykończenia mieszkań „pod
klucz”. To propozycja dla osób, które ceniąc swój czas i pieniądze, pragną szybko, bez
dodatkowej pracy i za rozsądna cenę uzyskać lokal gotowy do zamieszkania.
Co oferuje Pakiet Prestige?
Zakres prac wykończeniowych obejmuje:
 podłogi
 drzwi wewnętrzne
 malowanie ścian
 okładziny ceramiczne w łazienkach i wc
 armaturę sanitarną łazienek i wc
Jakie materiały wykończeniowe proponujemy?
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na wyselekcjonowanie materiałów najlepszej jakości. W
ramach Pakietu Prestige znajdują się produkty renomowanych marek takich jak: KOŁO, Roca,
Duravit, Grohe, Huppe, Sanplast, Tubądzin, Opoczno, Imola, La Faenza, Flugger, Interdoor,
Asilo, Quick Step.
Jakie są koszty Pakietu Prestige?
Koszty pakietów szacowane są indywidualnie dla każdego typu mieszkania min. w zależności od
wielkości mieszkania, standardu wykończenia w stanie deweloperskim, ilości pomieszczeń
sanitarnych i ich wielkości. Aby uzyskać dokładną informację dotyczącą aktualnej oferty i kosztu
wykończenia mieszkania wystarczy wysłać e-mail na adres: podklucz@hossa.gda.pl podając
jedynie nazwę inwestycji i nr wybranego mieszkania.
Jakich mieszkań dotyczy oferta?



Oferta dotyczy mieszkań będących w fazie budowy, lub gotowych, które nie zostały
jeszcze odebrane protokołem odbioru,
Standardowa Oferta nie obejmuje mieszkań poddaszowych i loftów, jednak za dodatkową
opłatą wynikającą z wykończenia powierzchni nietypowych np. o ponadstandardowej
wysokości, czy powierzchni znajdujących się pod skosami, możliwe jest także
wykończenie podanych powyżej mieszkań.

W kwocie wykończenia oferujemy naszym Klientom:







Użycie wysokiej klasy materiałów wykończeniowych. Aktualna propozycja znajduje się
Folderach przesyłanych wraz z wyceną mieszkania, która co roku jest aktualizowana i
wzbogacana o dodatkowe propozycje.
Pomoc w doborze poszczególnych elementów wykończenia mieszkania ( w cenie
wykończenia są dwa dwugodzinne spotkania aranżacyjne ).
Dobór kolorystyki wnętrza.
Wykonanie projektu łazienek zgodnie z wizją Klienta.
Dostarczenie wszystkich wybranych materiałów do lokalu i wykończenie mieszkania
przy udziale wykwalifikowanych firm wykończeniowych.
Koordynację dostaw, nadzór nad wykonawcami i poprawnością wykonywania prac.

Pomoc w doborze materiałów:
Klienci decydujący się na wykończenie lokalu „pod klucz” mogą liczyć na wsparcie i pomoc
Architekta z Zakładu Prac Wykończeniowych. Wszystkie materiały niezbędne do wykończenia
mieszkania znajdują się w Folderze Pakietu Prestige. Przygotowana Oferta umożliwia wybór
następujących elementów:
- płytek podłogowych do łazienki, wc i kuchni.
- płytek ściennych do łazienki i wc
- ceramiki i armatury sanitarnej do łazienki
- drzwi wewnętrznych
- paneli laminowanych
- kolorów ścian
Ostateczne decyzje zapisane zostają w Formularzu Wykończenia i na rysunkach stanowiących
załącznik do Zlecenia Aranżacyjnego Wykończenia Mieszkania „Pod Klucz”. Szczegółowe
informacje na temat usługi znajdują się w Regulaminie i Zasadach realizacji oraz Opisie
Technicznym Pakietu Prestige.
Informacje o aktualnej ofercie pakietów wykończenia „pod klucz”




Wstępnej informacji udzielają pracownicy Centrów Nieruchomości oraz Działu Aranżacji
Stała informacja umieszczona jest na stronie www.hossa.gda.pl ,
Dokładne informacje uzyskać można od Architekta z Zakładu Prac Wykończeniowych pod
adresem e-mail podklucz@hossa.gda.pl lub pod nr Tel. 58 719 67 77

Czy można obejrzeć proponowane materiały wykończeniowe?




Większość materiałów takich jak: okładziny ceramiczne ścian i podłóg, podłogi
laminowane, okleiny drzwi, znajdujące się w aktualnej ofercie wykończenia mieszkań pod
klucz dostępne są do wglądu w Zakładzie Prac Wykończeniowych Grupy Inwestycyjnej
Hossa SA w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Słonimskiego 6
Część materiałów wielkogabarytowych takich jak: drzwi, ceramika sanitarna, kabiny
prysznicowe itd. można obejrzeć w firmowych salonach partnerskich.

Zapraszamy do skorzystania z Pakietu Prestige!

