MAIO DE 2017

BEACH SIDE CONDOMINIUM 3
TABELA DE PREÇOS
BEACH SIDE CONDOMINIUM 3

FAÇA SUA PROPOSTA

Válida até 31 de maio de 2017

TODAS AS UNIDADES, EXCETO 02, 04 E 06

ENTRADA ATÉ AS CHAVES

R$249.000,00

A PARTIR DE 20% - R$49.800,00 em
parcelas a partir de R$1.800,00

UNIDADES 04 E 06

ENTRADA ATÉ AS CHAVES

R$289.000,00

A PARTIR DE 20% - R$57.800,00 em
parcelas a partir de R$2.100,00

UNIDADE 02

ENTRADA ATÉ AS CHAVES

R$299.000,00

A PARTIR DE 20% - R$59.800,00 em
parcelas a partir de R$2.250,00

Móveis Planejados:
A EDT Construtora em parceria com a Italínea – Móveis Planejados, traz
para você o melhor em estilo e praticidade para a sua Unidade do Beach
Side Condominium. Na unidade 2, do Beach Side Condominium 3, temos
incluído no valor da tabela:
✓ Cozinha: Gavetão com uma gaveta interna, duas portas com
requadro em alumínio;
✓ Suíte 1: Cama de casal, armários de 2,59 de altura c/ fechamento do
teto, parte interna dos armários o de duas portas tem (quatro
gavetas, cabideiro, prateleira no maleiro), no outro de uma porta só
(todo de prateleira), uma bancada de 1,23x52 com placa na parede
para TV e uma prateleira em cima com suporte pelicano;
✓ Suíte 2: Duas camas, criado, armários de 2,59 de altura c/
fechamento do teto, parte interna dos armários o de duas portas
tem (quatro gavetas, cabideiro, e prateleiras no maleiro), no outro
de uma porta só (todo de prateleira);
✓ Home: Gavetão, e rodízios.

+ Grátis: Um COOKTOP, um MICROONDAS e BOX DE
VIDRO nos 2 banheiros!
*as parcelas e o saldo devedor durante as obras não têm juros, são apenas
corrigidas mensalmente pelo I.N.C.C. (Índice Nacional da Construção Civil) do
SINDUSCON.
** e ***os planos com entrada de 15% terão obrigatoriamente parcela de
chaves de acordo com o valor de financiamento aprovado pelo banco.
*****Cooktop já instalado na pia de mármore da cozinha americana. O microondas será entregue na caixa no momento da entrega das chaves.

