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apartamentedevacanþã
înMamaiaNord

C
u ºase proiecte în

desfãºurare, majo-

ritatea pe Litoral,

O.B.A. Different by

Luxury investeºte

î n tr - un n o u an-

samblu imobiliar în Mamaia de

Nord - O.B.A Tower.

Fiind prevãzut cu 170 de locuin-

þe, complexul rezidenþial este

prevãzut cu 12 etaje ºi penthouse

la ultimul nivel, dar ºi cu spaþii co-

mercile la parter, o zonã de spa ºi

una de relaxare ºi cu restaurante.

Gabriela Nicuþ, directorul general

al companiei dezvoltatoare, ne-a

spus cã apartamentele sunt achi-

ziþionate atât pentru investiþie,

cât ºi sã fie închiriate. De aseme-

nea, unitãþile pot fi ºi închiriate

direct de la dezvoltator.

Multe dintre studiourile ºi apar-

tamentele cu douã camere sunt

vândute din faza de proiect, pre-

þurile pornind de la 66.000 de

euro (un studio) ºi ajungând la

140.000 (apartamentele cu douã

camere), penthouseul costând

560.000 de euro. Suprafaþa

terenului este de 2700 de metri

pãtraþi, iar parcarea este subtera-

nã ºi se întinde pe toatã suprafaþa

terenului.

Modalitãþile de platã acceptate

de dezvoltator sunt achitarea în

rate, pânã la cinci ani, la dezvolta-

tor, plata în avans cu discount,

plata eºalonatã pânã la finalizarea

construcþiei ºi achitarea prin

credit bancar.

"Proiectul are termen de preda-

re decembrie 2024, dar pânã

acum toate proiectele au fost

predate mult mai înainte de ter-

men. De exemplu, O.B.A Lake, un

proiect ce avea termen de preda-

re în decembrie, a fost predat din

varã. Avem unele preoiecte în

Mamaia, avem altele în Constan-

þa, dar avem ºi o investiþie la

Sebeº ºi urmeazã sã construim la

Bucureºti ºi la Cluj", ne-a spus Ga-

briela Nicuþ. Printre proiectele

imobiliare ale companiei se nu-

mãrã O.B.A Lake, O.B.A Urban

Residence, O.B.A Residence,

O.B.A Novator Sebeº.

Menþionând cã O.B.A nu a oprit

lucrãrile nici în perioada pande-

miei, doamna Nicuþ subliniazã cã

rãzboiul de la graniþã se reflectã ºi

în evoluþia cererii, care a încetinit

în ultima vreme. "Cei care vor sã

investeascã ºtiu, însã, cã acest

moment este cel mai bun pentru

investiþii", a completat directorul

companiei.
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