Ofertë e veçantë vetëm për bankierë!
Pas dritës së gjelbër të dhënë nga Banka Qendrore e Kosovës për limitin e
dhënies së kredisë për stafin e bankave që funksionojnë në Kosovë, tani të
gjithë bankierët mund të aplikoni për kredi me limit më të lartë.
A keni dëshiruar gjithmonë të jetoni në shtëpi?
A keni dëshiruar gjthmonë të jetoni në lagje të organizuara, moderne,
të mirëmbajtura dhe mbi të gjitha të sigurta?
Në lagjen Qershia do të gjeni çdo gjë që keni kërkuar dhe shumëfishin e
dëshirave tuaja!
Ju ftojmë të vini dhe të na vizitoni në zyret tona ku do të ju presin shumë
mundësi dhe oferta atraktive, që janë rezultat i bashkëpunimit të ndërsjellë
që ka BP Home Investment me bankën tuaj.

Shumfishi i dëshirave në ‘’Qershinë’’ tuaj

Pronësi e përhershme

Smart home

Qershia juaj do të jetë e juaja
përgjithmonë, pa kufizime të
viteve. Shtëpia e zgjedhur në këtë
lagje do të jetë pronë e juaja dhe e
gjithë pasardhësve tuaj!

Ju mundëson të kontrolloni
shtëpinë tuaj të mençur kudo
që jeni.Të kontrolloni klimatizimin, ujin, kamerat dhe
shumë funksione të tjera
vetëm nga telefoni juaj.

Eco home

Qasje e lehtë për në qytet

Materialet e përdorura gjatë ndërtimit, janë të çertifikuara me standardet Eco dhe të gjitha hapësirat
janë rregulluar me gjelbërim, ju i
pranoni çelësat e shtëpisë me
oborr dhe lagje të gjelbëruar.

Lagjja ‘’Qershia’’, e konceptit të
mbyllur është lagjja më e afërt
me qytetin e cila ka qasje
shumë të lehtë në rrugët kryesore. Afër qytetit dhe larg zhurmës së saj!

Siguri dhe qetësi për banorët

Efiçiencë në shpenzim të energjisë
Pompat termike, dritaret dhe materialet e tjera të përdorura, së
bashku me sistemin e kontrollit
‘’Smart home’’ janë miku juaj i kursimit.

Pos sigurisë që ofron koncepti
‘’Smart home’’ brenda shtëpisë
suaj, edhe lagjja është e pajisur
me kamera dhe me mbikqyrje
24/7 nga sigurimi i lagjes..

Kopështi për fëmijë dhe hapësirat rekreative
Për fëmijët tanë, brenda lagjes ndodhet kopshti më modern me të gjitha nevojat e duhura për zhvillimin e duhur të fëmijëve në fazat më të rëndësishme
të zhvillimit të tyre. Ajo tashmë është funksionale!

Tani është koha e duhur, për ndryshimin e duhur për vendimin
më të duhur dhe mundësinë fantastike të ofruar enkas për ju!

‘’Qershia’’ e ëmbël po ju pret!
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