
ROK BEZ CZYNSZU

Teraz kupując mieszkanie w Archicom zyskujesz nawet do 17 
miesięcy wakacji od opłat czynszowych – w Twoim obecnym 
lub nowym mieszkaniu Archicom.
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Z katalogu dowiesz się jak działa promocja „Rok bez czynszu”,
co zyskujesz oraz jak możesz odebrać premię (do 11 000 zł dopłaty
w skali roku).
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Co zyskujesz?

Gwarancję stabilności i bezpieczeństwa w zmiennych 
czasach kiedy koszty mieszkania rosną.

Wiele więcej – Archicom daje więcej – miejsce do
życia na osiedlu kompletnym, zieleń i tereny
rekreacyjne na wyciągnięcie ręki, miejsca integracji 
sąsiedzkiej i przestrzeń.

Najbardziej funkcjonalne układy mieszkań na rynku - 
łatwe w aranżacji, bez straty powierzchni.

Mieszkanie od sprawdzonego partnera, o stabilnej 
sytuacji finansowej (spółka notowana na GPW).

Realne oszczędności aż do 11 000 zł, które możesz 
wydać na przyjemności lub aranżację nowego M.

Nawet 17 miesięcy wakacji od opłat czynszowych
w Twoim obecnym lub nowym mieszkaniu Archicom.
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* wysokość premii wyliczana jest przez Doradcę.

Jak to działa – krok po kroku
Kupujesz mieszkanie? 
Sprawdź, jak skorzystać z promocji

• Podpisz umowę deweloperską, rezerwacyjną lub przedwstępną w trakcie 
obowiązywania promocji 

• Zapoznaj się z regulaminem promocji

• Wpłać min. 30% wartości umowy i prześlij  formularz rejestracyjny na: 
promocja@archicom.pl  

• Otrzymasz od nas potwierdzenie oraz wypłatę jednorazowej premii z 
przeznaczeniem na opłaty czynszowe*

• Ciesz się brakiem opłat stałych nawet do 17 miesięcy!
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+35

GPW 96%*#1

+200 +20 000

bezpieczeństwo i pewność transakcji 

współpraca 
z interesariuszami

odrestaurowywanie zieleni rewitalizacja zabytków

dialog i partycypacja

* badanie jakości życia, we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018r.

lat na rynku zrealizowanych 
inwestycji

zadowolonych 
klientów

spółka notowana na GPW na wrocławskim 
rynku nieruchomości

mieszkańców 
lubi jakość życia 

na naszych osiedlach

proekologiczne rozwiązania 
i inwestycje w

infrastrukturę publiczną 

osiedla społeczne 
i inwestycje mixed use 

mecenat sztuki 
w przestrzeni miejskiej

zrównoważony rozwój miast

Archicom daje więcej
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Wybierz miejsce do życia

Tu nas znajdziesz

ul. Traugutta 45 | tel. + 48 71 78 58 111 
ul. Ameriga Vespucciego 24/29 | tel. 661 997 877
ul. Jedności Narodowej 240/5 | tel.  661 990 185

www.archicom.pl

Olimpia port Browary Wrocławskie Planty Racławickie

Awipolis

Cztery Pory Roku

Sady nad Zieloną

Czarneckiego
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