ספונסר  -שווקו בהצלחה  729יחידות דיור במכרזי מחיר למשתכן בקריית אונו
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חדשות נדל”ן

שווקו בהצלחה  729יחידות דיור במכרזי
מחיר למשתכן בקריית אונו
משה כחלון
קרדיט :פלאש ,90יונתן סינדל

קורס ניתוח טכני של
ספונסר  -שילוב של ידע
תיאורטי יחד עם פרקטיקה
בפועל
תוכן מקודם

התקבלו  9הצעות .במכרז לחכירת  4מתחמים למגורים בבנייה רוויה בצומת סביון
בקריית אונו .אשדר חברה לבנייה בע"מ ,היא החברה הזוכה ב 4מתחמים )1,191
יחידות דיור(
מערכת ספונסר
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במסגרת מכרזי מחיר למשתכן שווקו בהצלחה  4מתחמים של כ 729-יחידות דיור
למגורים בבנייה רוויה בצומת סביון קריית אונו .התקבלו  9הצעות .במכרז לחכירת
 4מתחמים למגורים בבנייה רוויה בצומת סביון בקריית אונו .אשדר חברה לבנייה
בע"מ ,היא החברה הזוכה ב 4מתחמים ) 1,191יחידות דיור(.
מחירי הדירות בקריית אונו מבטאים הנחה של  28%ממחיר דירות דומות בשוק:
המחיר התחלתי לדירת  85מ"ר יעמוד על  1,276,335ש"ח .המחיר התחלתי
לדירת  100מ"ר יעמוד על  1,477,862ש"ח .המחיר התחלתי לדירת  120מ"ר
יעמוד על  1,746,564ש"ח .הדירות כוללות מרפסת ,מחסן וחניה.

פעיל בבורסה? זה הזמן שלך לדרוש החזרי
מס על שנת 2017
תוכן מקודם

רשימת מעקב
שם נייר ערך 

אחרון

 %שינוי

ניהול רשימת מעקב דורש התחברות לאתר.
ניתן להרשם בחינם ,התהליך קצר ופשוט

התחבר

או

הרשם

השכונה החדשה תכלול מגורים ,מוסדות ציבור ,מסחר ,תעסוקה ,שטחים ציבוריים
פתוחים ופארק עירוני משולבים במערכת כבישים מותאמת.

מלון השרון
576.92 ₪
מודעה

Booking.com

למידע נוסף

 מצאתם טעות בכתבה? ספרו לנו ונתקן

כתבות נוספות
עוד בחדשות נדל”ן
הוועדה לצמצום הריכוזיות ממליצה לא
לאפשר את השתתפותה של שיכון ובינוי
במכרז הרכבת הקלה בי-ם
מערכת ספונסר | 13:20 05/06/18

משרדי האוצר והחקלאות מאריכים את
תקופת החוזה לקרקעות חקלאיות
לתקופה של עד  21שנה
מערכת ספונסר | 12:55 05/06/18

רשות המסים מקלה את תהליך פיצול
שבח מקרקעין בין בני זוג
מערכת ספונסר | 10:39 05/06/18

שיכון ובינוי :הושלמה מכירת זכויות
החברה בפרויקט מנהרות הכרמל
ופרויקט נתיבי הצפון
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