تعاونی مسکن

اطالعیه

ثبت نام و فروش  81واحد مسکونی
 معرفی:
پروژه مسکونی طالقانی به آدرس :شاهین شهر بلوار عالمه طباطبایی فرعی  21پالک  221به مساحت زمین
 157متر مربع مساحت کل زیر بنا  4113و مساحت مفید  1234دارای  5طبقه با  21واحد مسکونی و 17
پارکینگ و مشخصات فهرست خصوصی واحد ها به شرح زیر می باشد.
اسکلت بتونی ،سالن اجتماعات ،البی :سنگ ،حیاط :سرامیک ،پاگرد راه پله :سنگ ،پشت بام :ایزوگام ،دارای
آسانسور ،نمای ساختمان آجر و سنگ ،پنجره های  ،UPVCدارای سیستم اعالم و اطفاء حریق ،دارای انشعاب
گاز مجزا ،برق اختصاصی ،کابینت ،درها ،کمد دیواری و ...از  ،MDFسیستم گرمایش پکیج ،آیفون تصویری،
آنتن مرکزی و...
 تاریخ تحویل واحد ها49/6/03 :
 شرایط فروش:
 %45مبلغ کل به عنوان پیش پرداخت در حین تنظیم قرارداد دریافت می گردد.
 %5مبلغ در حین تحویل واحد
 %5مبلغ پس از تنظیم سند مالکیت در دفترخانه
 %55باقیمانده به صورت اقساط طی  13قسط ماهانه
پروژه در  1بلوک  5و  3طبقه طراحی شده است.
واحد های مسکونی از  14متر مربع تا  211متر مربع به صورت  1خواب و  4خواب طراحی شده است.
قیمت های اعالم شده قععی بر اساس نظر کارشناس رسمی و در جدو ارزیابی واحد ها به پیوست می باشد.
هم اکنون پروژه در مرحله نازک کاری و مراحل نهایی است.

شرایط ثبت نام:
عالقمندان به خرید بایستی از تاریخ  34/27/12الی  34/22/17با واریز مبلغ  27میلیون ریا به حساب شماره ی
 23771533427نزد بانک مسکن به نام تعاونی مسکن علوم پزشکی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از تعداد واحد های آماده فروش باشد اولویت با افرادی است که زودتر و از
قبل نیز به عضویت شرکت در آماده باشند.
جهت ثبت نام تکمیل فرم تقاضا و ارائه فیش واریزی الزامی است.
تبصره :در صورتی واریز وجه ثبت نام و عدم احراز شرایط عضویت مبلغ واریزی طی  47روز مسترد می گردد و یا
در صورت تمایل واریز کننده به عنوان عضویت در شرکت تعاونی مسکن منظور و در پروژه های ساختمانی آتی
مورد محاسبه قرار می گیرد.
تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه
و بیمارستان های تابعه
 آدرس:
دفتر تعاونی مسکن ،خیابان ابن سنا جنب مرکز بهداشت ابن سینا
تماس43312754 :
 پروژه:
شاهین شهر بلوار عالمه طباطبایی فرعی  21پالک 221
 شماره حساب:
 29331594023نزد بانک مسکن به نام تعاونی مسکن علوم پزشکی
جهت بازدید از پروژه به آدرس شاهین شهر بلوار عالمه طباطبایی فرعی  21پالک 221
شماره تماس  34212113913 - 30206140964الهیاری –  34260654223حسینی شرکت توسعه امید

اطالعات  34293235490 :نصر

