Program regularnego inwestowania małych
kwot w nieprzetworzone grunty rolne o dużym
potencjale wzrostu ceny.
Program ratalnego nabywania nieruchomości
ziemskich bez udziału banków, bez obciążania
zdolności kredytowej i bez oprocentowania.

BEZPIECZNA I EFEKTYWNA INWESTYCJA W TRWAŁE I PRESTIŻOWE
ŻOWE AKTYWA
TRWAŁY MAJĄTEK PEWNOŚĆ
ŚĆ I OCHRONA
OCHRONA NAWET W CZASACH KRYZYSÓW GOSPODARCZYCH

SUKCESYWNY I ZDECYDOWANY WZROST WARTOŚCI
WARTO CI INWESTYCJI
POTENCJAŁ ZYSKU: KILKASET % W SKALI ROKU

Kompleks nad Dobrągiem w ofercie Agrofortis – Zlokalizowany na 92 ha kompleks 300 działek
Warmia i Mazury – region o niepowtarzalnym potencjale inwestycyjnym w skali europejskiej.
Dostęp do mediów dzięki
ki przyleganiu do miejscowości
miejscowo Ramsowo
Wysoki zwrot dzięki
ki IV klasie gruntu umożliwiającej przekształcenie – łatwość uzyskania WZ
Podział na 30 arowe działki – własność
własno - nie współudział
Piękne położenie bezpośrednio nad malowniczym jeziorem Dobrąg, oraz bliskość jeszcze 3 innych
innyc jezior
Starannie selekcjonowane pod kątem
ątem atrakc
atrakcyjności i wartości inwestycyjnej.
Lokalizacja przy nowo wybudowanej drodze Olszyn - Mikołajki – szybki dojazd
Odległość od Olsztyna - 20km - 15 minut jazdy
Cena 1 metra kw. – 28zł
Całkowita wartość inwestycji: 85.000zł
Sprzedający: Fundacja na Rzecz Ochrony Środowiska i Zrównoważonej
onej Urbanizacji Natura 2010.
Minimalna wysokość wpłaty: 300zł/mc (brak oceny zdolności
zdolno kredytowej).
Gwarancja ceny (85.000zł) od pierwszej wpłaty (min. 300zł) – umowa przedwstępna
pna sprzedaży
sprzeda nieruchomości.
Po wpłacie 30% wartości
ci działki, tj. 25.500zł (od razu lub ratach) - przeniesienie własności aktem notarialnym.
Pozostałą należność można spłacaćć w dowolnych ratach, minimum 300zł/mc.
Raty są nieoprocentowane i nie obciążają
obci
zdolności kredytowej.
Pozostała do spłaty należność jest waloryzowana w stosunku rocznym o wskaźnik
wska nik wzrostu cen i usług ogłaszany
przez GUS. Jest możliwość zakupu dowolnej ilości
ilo działek.
Trwającą inwestycję w razie potrzeby możesz
mo
sprzedać z zyskiem na wolnym rynku.
Możesz w dowolnym momencie bezz problemu wyjść
wyj z inwestycji – odzyskać kapitał i zrealizować
zrealizowa zyski.
Inwestycja bezobsługowa – nie wymaga Twojej wiedzy ani poświęcania
po
czasu.
Dzięki dźwigni
wigni finansowej masz możliwości
moż
inwestowania już od 300zł/mc. Już od pierwszej wpłaty czerpiesz
c
korzyści od 100% wartości gruntu (85.000zł) i w ten sposób szybciej i mniejszym nakładem sił i środków –
osiągniesz większe efekty.
Grunty rolne charakteryzują się mniejszą
mniejsz podatnością zmienności cen niż inne rodzaje nieruchomości.
nieruchomo
Są
świetnym zabezpieczeniem w czasach kryzysu. Budują
Buduj trwałą wartość, którą możesz
esz przekazać
przekaza jako spadek lub
potraktować jako prywatną emeryturę.
emeryturę

Krzysztof Kubeł
agrofortis.com@prokonto.pl
tel. 500 300 659

Rejestracja:
http://rejestracja.treeneo.com/nowe_konto
Kod rejestracyjny: 30326

www.agrofortis.com

