INVEST POLAND – DĄBKI: ZAINWESTUJ W TWÓJ DOM LETNISKOWY
- Invest Poland oferuje:
Mamy przyjemność zaoferować Państwu 32 nowowybudowane całoroczne domy z bala, wysokiej jakości,
różnej wielkości z prawem własności gruntu w jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc letniego wypoczynku
z Polsce – w Dąbkach w pobliżu Darłowa. Warto się pospieszyć i zamieszkać w nim już teraz!
Spółka Invest Poland chciałaby zaproponować domy wypoczynkowe z bala równie atrakcyjne jak te spotykane
w Europie Zachodniej.
Gospodarka polski przeżywa okres dynamicznego rozwoju; dzięki rosnącej zamożności Polaków już wkrótce
dom letniskowy będzie pożądaną inwestycją i miejscem wypoczynku. Dlatego już dziś należy pomyśleć o
przyszłości. Jednocześnie można zacząć marzyć o przyjemnym wypoczynku w zaciszu własnego domu letniego
– i potraktować to jako dodatkową korzyść. Warto zainwestować w całoroczny dom wysokiej jakości, który
przyniesie godziwy zysk.
Lokalizacja domków jest jednym słowem wyśmienita. Osiedle znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej
Dąbki w pobliżu lasu oraz Morza Bałtyckiego. Wznoszone budynki to starannie przemyślany luksusowy
projekt usytuowany ok. 300 m od brzegu morza i centrum Dąbek.
Darłowo znajduje się ok. 180 km od granicy polsko-niemieckiej w
połowie drogi pomiędzy Świnoujściem a Gdańskiem. To jedno z
najbardziej wartościowych turystycznie miejsc w Polsce, które może się
pochwalić urokliwym portem rybackim oraz czystą rzeką Wieprzą
wpływającą do morza tuż obok jednej z najpiękniejszych plaż nad
Bałtykiem.
Darłowo jest znane m.in. za sprawą duńskiego króla
Eryka Pomorskiego (1382–1459). Jego grobowiec można
dziś odnaleźć w Kościele Mariackim Darlowo.

Projekt został tak pomyślany, aby każdy inwestor mógł czuć się bezpiecznie i pewnie. My ze swojej strony
troszczymy się o monitoring i utrzymanie obiektów oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Dodatkowo
sprawujemy opiekę nad budynkami pod nieobecność mieszkańców. Pomożemy w wyposażeniu domu: inwestor
sam dokładnie określi, jak ma być urządzony dom.
Jeśli chcą Państwo wziąć udział w projekcie pod nazwą Invest Poland, serdecznie zapraszamy.
Ceny od: PLN 299.000

Wpłata: PLN 29.900 (10%)

Przychód z najmu: PLN 20.000/25.000 (2)

Eryk był władcą Danii, Norwegii i Szwecji i głównym budowniczym
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie. Zamek do dziś zachował się w
dobrym stanie i jest obecnie muzeum poświęcone temu władcy. Co
roku Darłowo przyciąga rzesze turystów dzięki licznym występom
artystycznym i rozrywkowym polskich gwiazd estrady.
Do Darłowa łatwo dotrzeć autem w dwie i pół godziny z granicy
niemieckiej; równie łatwo do miasta dostaniemy się drogą morską lub
pociągiem. Turystom ze Skandynawii polecamy promy przypływające
do Świnoujścia i Gdańska oraz port lotniczy w Gdańsku.
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CENNIK:
Nr. m2 działka dom
1
2
3
4
5

PLN

Nr. m2 działka dom

PLN

94 - 319 – Gdansk
94 - 315 – Gdansk
90 - 306 – Gdansk
60 - 292 – Zakopane
60 - 220 – Zakopane

Sprzedany
485.000
Sprzedany
Sprzedany
385.000

18
19
20
21
22

94 - 326 – Gdansk
94 - 265 – Zakopane
60 - 219 – Zakop/Gdn
60 - 323 – Gdansk
60 - 282 – Zakopane

60 - 247 – Zakopane
60 - 314 – Zakopane
65 - 232 – Zakopane mod.1
60 - 265 – Zakopane
94 - 215 – Zakopane-K(6)

Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
299.000

23
24
25
26
27

60 - 213 – Zakop/Gdn
499.000
60 - 258 – Zakopane/K
525.000
60 - 268 – Zakopane/K
510.000
60 - 246 – Zakopane-K
595.000
94 - 336 – Zakop/Gdn Sprzedany

349.000
Sprzedany
349.000

31
32
33

-415 – Grunt/Bali(3)
-438 – Grunt/Bali(3)
-417 – Grunt/bali(3)

14 60 - 214 – Zakopane
15 60 - 213 – Zakopane-K(6)

385.000
385.000

34
35

-504 – Grunt/Bali(3)
-427 – Grunt/Bali(3)

16 60 - 289 – Zakopane-K(6)
17 94 - 291 – Gdansk

Sprzedany
549.000

6
7
8
9
10

11 60 - 215 – Zakopane
12 94 - 252 – Zakopane
13 60 - 204 – Zakopane

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany
Sprzedany

Inne dzialki

5– 6% opłata z tytułu nabycia prawa własności (koszty notarialne).
Przewidywany przychod z wynajmu 5.000 € rocznie dom typu Zakopane i 6.000 €
dom typu Gdansk ( 100 dni wynajmu w ciagu roku).
Ceny dzialek nr 31-35 ceny zakupu gruntu wraz z projektemLuksusowy dom z bala.
19% podatek dochodowy w Polsce
Koszty zakupu w PLN.
K:Ogrzewanie podlogowe oraz komin-mozliwosc podlaczenia Kminka.
Pomagamy w znalezien iu finansowania.
Domy wyposazone sa w systemy alarmowe, teren projektu
monitorowany przez agencje ochrony.
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