Gdynia, Oksywie
Zdjęcie

Oddział
Oddział

HOME FINANCE CORP

Adres

Złota 59, 00-120, Warszawa

Telefon

532 278 733

Strona WWW

www.homefinancecorp.pl
j.a.grzegrzolka@homefinancecorp.pl

Szczegóły oferty
Lokalizacja

pomorskie,Gdynia,Oksywie

Piętro

od 1 do 4

Cena

Opis
Nadmorska inwestycja w Gdyni Oksywiu w sąsiedztwie lasu z bogatą
infrastrukturą zaprojektowanej z myślą o wszystkich, którzy szukają
bliskości zarówno do centrum Gdyni jak i nadmorskiego otoczenia.

od 215038 do 437673

Pokoje

od 14 do 0

Metraż

od 38 do 59

Cena m2

Dzięki przemyślanej koncepcji architektonicznej mieszkańcy wprowadzą
się do przestronnych i słonecznych wnętrz. Wszystkie mieszkania zostały
zaprojektowane z dbałością o funkcjonalność, co daje możliwość ich
indywidualnej aranżacji. Lokale posiadają obszerne tarasy oraz balkony,
skąd przez cały rok można podziwiać nadmorski krajobraz Gdyni. Dla
wygody osób zmotoryzowanych przewidzianych jest wiele miejsc
parkingowych. Inwestycja uzyska dostęp do miejskiego węzła cieplnego.
Z myślą o najmłodszych lokatorach zaplanowano plac zabaw.

od 6100 do 8550

Garaż

nie

Basen

nie

Tarasy

nie

Klimatyzacja

nie

Mieszkania w tej inwestycji są dostępne z rozwiązaniami inteligentnego
domu. To bezpieczeństwo, komfort i oszczędność w zasięgu ręki. Steruj
swoim mieszkaniem za pomocą smartfona lub tabletu. W ramach usługi
zyskujesz:
• Sterowanie oświetleniem – włączanie i wyłączenie, możliwość
centralnego sterowania oświetleniem, zdalnie i lokalnie
• Sterowanie zaworem wody – otwieranie i zamykanie zaworu wody
ciepłej i zimnej. Ochrona przed zalaniem
• Sterowanie ogrzewaniem – regulacja temperatury w całym mieszkaniu
• Pomiar temperatury - podgląd aktualnej temperatury w mieszkaniu
• Zarządzanie elektrycznością – włączanie i wyłączanie obwodów
elektrycznych w mieszkaniu
• Pomiar zużycia energii i raporty o zużyciu – podgląd aktualnego
i historycznego zużycia energii elektrycznej, raporty zużycia
• Sterowanie roletami wewnętrznymi - sterowanie poszczególnymi
roletami każdego okna osobno
Poza rozwiązaniami zastosowany w mieszkaniach projekt Management
System obejmuje także monitoring wizyjny klatek schodowych, hali
garażu, części wspólnych - placów, dojścia do budynku, wejścia na
osiedle itp. oraz wideodomofon z systemem SOS.

Szczegóły oferty
Symbol

Powierzchnia

Pokoje

Piętro

Cena

HFC-MS-1203

26.24

1

3p

203 360 zł

HFC-MS-1204

36.21

2

251 659 zł

HFC-MS-1205

46.85

3

309 210 zł

HFC-MS-1206

50.09

3

HFC-MS-1207

59.12

4

1p

360 648 zł
384 280 zł

