
SMART
LATO W STYLU 

SMART

Bądź SMART tego lata i skorzystaj z jednego z dwóch rozwiązań oferowanych przez  
Archicom tego lata: JEDYNE MIESZKANIA NA RYNKU z dopłatą do wykończenia własne-
go „M” lub pakietem systemu inteligentnego domu. 

Sprawdź jak zyskać nawet DO 13 000 ZŁ!

https://assets.website-files.com/5e414b7ab2d64b648bceeec4/62bea49ea006390b8ef5a888_Lato%20w%20stylu%20smart%20-%20regulamin%20w%20KV.pdf
https://assets.website-files.com/5e414b7ab2d64b648bceeec4/62bea49ea006390b8ef5a888_Lato%20w%20stylu%20smart%20-%20regulamin%20w%20KV.pdf


 
WŁASNEGO „M”

WARIANT 1

JEDYNE MIESZKANIA 
NA RYNKU Z DOPŁATĄ

 DO WYKOŃCZENIA 
WŁASNEGO „M”

CO ZYSKUJESZ?CO ZYSKUJESZ? 
•  urządzisz mieszkanie online za pomocą unikal-

nego konfiguratora – dostępnego wyłącznie dla 
klientów Archicom!

•  wybierasz spośród profesjonalnie przygotowa-
nych dla Twojego lokalu aranżacji wnętrz 

•  dobierasz rozwiązania  
do swoich potrzeb

•  kontrolujesz koszty na bieżąco

•   powierzysz realizację  
 sprawdzonemu partnerowi

•  odbierasz wykończone mieszkanie w terminie 
od 6 tygodni od rozpoczęcia prac   

•  OTRZYMASZ VOUCHER DO 13 000 ZŁ  
NA WYKOŃCZENIE MIESZKANIA POD KLUCZ!

Jako jedyny deweloper we Wrocławiu ofe-
rujemy wszystkim naszym klientom usługę 
FLATtoGO.com oraz dostęp do konfigura-
tora wnętrz online.
 
Decydując się na kompleksową realizację 
projektu z FLATtoGO.com, cena pakie-
tu wykończeniowego zostanie obniżona  
o 11 000 zł, a w przypadku lokalu o więk-
szym metrażu – nawet o 13 000 zł.

https://oferta.archicom.pl/flat-to-go


SMART HOME

WARIANT 2

DOPŁATA DO
SMART HOME

CO ZYSKUJESZ?CO ZYSKUJESZ? 
•  bezpieczeństwo i kontrolę nad tym co się dzieje 

w Twoim domu – nawet gdy jesteś poza nim

•  ochronę domu przed zalaniem i pożarem

•  monitorowanie zużycia energii - możesz kontro-
lować pobór prądu i oszczędzać na rachunkach

•  możliwość zarządzania oświetleniem i tempera-
turą tworząc idealną atmosferę

•  automatyczne sterowanie ogrzewaniem

•  gwarancję jakości oraz łatwy samodzielny montaż

•  OTRZYMASZ PAKIET URZĄDZEŃ FIBARO  
O WARTOŚCI 5 000 LUB 7 000 ZŁ DO OBECNEGO 
LUB NOWEGO MIESZKANIA ARCHICOM!

System Inteligentnego Domu FIBARO 
pozwala urządzić mieszkanie w stylu 
SMART. Dzięki promocji „Lato w stylu 
smart” – najnowszej akcji promocyj-
nej klienci mogą wybrać pakiet smart 
home o wartości 7 000 zł (5 000 zł 
w przypadku mieszkań o powierzchni 
do 50 mkw.), który zainstalują w obec-
nym lub nowym mieszkaniu Archicom.

Zaoszczędzone środki mogą z po-
wodzeniem zasilić budżet wakacyj-
ny, a mieszkanie w standardzie zyska 
nowe funkcjonalności i pozostanie 
bezpieczne również pod nieobec-
ność domowników.

https://www.fibaro.com/pl/


KLUBU MIŁOŚNIKÓW
NIERUCHOMOŚCI!

BĄDŹ SMART I DOŁĄCZ DO 
KLUBU MIŁOŚNIKÓW 

NIERUCHOMOŚCI! 
Lato w stylu SMART to również możliwość przyłączenia się do naszego nowo 
otwartego Klubu Miłośników Nieruchomości. W trakcie nieformalnych spotkań 
będziemy w przyjemnej, letniej atmosferze dyskutować o sytuacji finansowej 
rynku, inwestowaniu, kredytach hipotecznych ale i ekologii czy wnętrzach w sty-
lu SMART. To świetna okazja do rozmów o nieruchomościach i zadawania pytań 
ekspertom Archicom i gościom

W spotkaniach może wziąć udział każdy – zarówno mieszkańcy osiedli  
Archicom, jak i pozostałe osoby zainteresowane specyfiką funkcjonowania  
branży nieruchomości.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ



DAJE WIĘCEJ
ARCHICOM
DAJE WIĘCEJ

lat na rynku zadowolonych klientówzrealizowanych inwestycji

+35 +20 000+200

na wrocławskim 
rynku nieruchomości

spółka notowana na GPW

#1GPW
mieszkańców lubi 
jakość życia na 

naszych osiedlach

96%*

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

BEZPIECZEŃSTWO I PEWNOŚĆ TRANSAKCJI

DIALOG I PARTYCYPACJA

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST

współpraca z interesariuszami rewitalizacja zabytkówodrestaurowanie zieleni

proekologiczne rozwiązania 
i inwestycje w infrastrukturę 

publiczną 

mecenat sztuki w przestrzeni 
miejskiej

osiedla społeczne i inwestycje 
mixed use 



Tu nas znajdziesz
ul. Traugutta 45 | tel. +48 71 785 81 11
u. Ameriga Vespucciego 24/25 | tel. 661 997 877
ul. Jedności Narodowej 240/5 | tel. 661 990 185

www.archicom.pl

MIEJSCE
WYBIERZ 

MIEJSCE
DO ŻYCIA

OLIMPIA PORT

RIVER POINT BROWARY WROCŁAWSKIE PLANTY RACŁAWICKIE

AWIPOLIS SADY NAD ZIELONĄ CZARNECKIEGO

JUŻ WKRÓTCE
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