
Önay Life Residence مشروع

معلومات املشروع

حالة املشروع
جاهز للتسليم

تاريخ التسليم
01-06-2019

الطابو
ملكية

عدد األبنية
1

عدد شقق املشروع
432

مساحة املشروع / م2 :
7000

نسبة اكتمال املشروع :
%100

ضمان حكومي :
ال يوجد

أقل دفعة أولى تقسيط:
%100

أكبر عدد أشهر تقسيط :
شهر 0

نسبة املساحة الصافية :
%70

قيمة العائدات / م2 :
6

ضمانة تأجير :
ال يوجد

مصاريف الطابو :
يدفعها العميل

مناسب للجنسية التركية :
نعم

تاريخ التحديث التصنيف النوع املساحة من / م2 املساحة إلى / م2 السعر من السعر إلى العملة

27/10/2022 شقق 1+1 63 70 88,000 95,000 دوالر أمريكي

27/10/2022 شقق 2+1 143 143 143,000 155,000 دوالر أمريكي

تفصيل األسعار

مميزات العقار

ساعة حراسة 24 

صالة لياقة بدنية 

مراقبة بالكاميرات 

مسبح مفتوح 

مسبح مغلق 

حمام تركي 

ساونا 

ملعب أطفال 

إطاللة بحرية 

إطاللة املدينة 

قسم استقبال 

غرفة مساج 

تاريخ التحديث التصنيف الدفعة األولى أشهر التقسيط جهة التقسيط تسليم الطابو الشقق املقسطة

22/02/2022 شقق 100 0 ال يوجد تقسيط فوري كل الشقق

خطط التقسيط

فيديوهات املشروع

Drone.mp4 Main.mp4 Sample
1+1.mp4

Sample
2+1.mp4



شقق


ISTANBUL



ESENYURT



مناسب للجنسية التركية
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