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2990 TL TAKSİTLE BAHÇELİ BÜYÜK EV SAHİBİ OLMA FIRSATI RINGS
İSTANBUL’DA
Rings İstanbul’da hemen teslim bahçeli ya da teraslı bir eve banka kredisi kullanmadan kira öder gibi
düşük taksitlerle sahip olmak mümkün.
Selin Yapı tarafından Sancaktepe’de hayata geçirilen Rings İstanbul, bahçeli bir ev ya da teras dubleksi
arayanlara muhteşem bir fırsat sunuyor.
Yani satışa sunulan sınırlı sayıdaki orman manzaralı teras dubleksleri ve bahçeli evlere aylık 2 bin 990 TL’den
başlayan taksitlerle sahip olmak mümkün. Üstelik banka kredisi kullanmaksızın şirket bünyesinde 50 ay vade
ile
Kasım ayı itibariyle 330 evin sahibine teslim edildiği ve 187 ev sahibinin oturmaya başladığı Rings
İstanbul’da her zevke hitap eden farklı tip ve metrekarelerde evler de mevcut.
Kampanya hakkında bilgi veren Selin Yapı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Ataç şunları söyledi:
‘Selin Yapı olarak yeni kampanyamızla; ev sahibi olmak isteyenlere oldukça büyük bir imkân sağlıyoruz. Kısa
bir süre için geçerli olacak bu kampanyamızla arzu edenler, İstanbul’da, 2.990 TL taksitle bahçeli büyük bir
eve sahip olabilecekler. Oturduğu eve kira ödeyen, kira ödemek yerine kendi evinin ödemelerini yapmak
isteyen herkesi Rings İstanbul’da sunduğumuz bu kampanya ile ev sahibi yapacağız. Üstelik evlerini hemen
teslim edeceğiz. Arzu eden müşterilerimize şirketimiz bünyesinde vadelendirme yapabiliyoruz. Arzu eden
müşterilerimizde banka kredi kullanarak cazip peşin indirimlerinden faydalanabiliyorlar.’
Aydos ormanının hemen yanında ‘Exclusive’ bir yaşam
Anadolu yakasının son iki ormanından biri olan Aydos eteklerinde yükselen Rings İstanbul, 499 evden
oluşuyor. Site içerisindeki yürüyüş ve bisiklet parkurunun yanı sıra, ev sahiplerinin isterlerse kiralayıp sebze
ve meyve yetiştirebileceği hobi bahçeleri, dalından meyve koparabileceği meyve bahçesi gibi sosyal
donatılar sayesinde ev sahipleri şehrin imkânlarından kopmadan doğal bir hayat sürebiliyor.
Evinde köpek beslemek isteyen ancak çeşitli sebeplerden dolayı bunu gerçekleştiremeyen ailelerin hayalleri
de Rings İstanbul’da gerçekleşiyor. Sitede kurulan köpek evi, ev sahiplerinin yardımına koşarken,
dostlarından ayrı kalmalarını da engelliyor.
Rings İstanbul’da sunulan ‘Exclusive’ yaşam çerçevesinde 1+1 dışındaki tüm dairelere iki araçlık otopark yeri
tahsis ediliyor. IP TV, IP telefon altyapısı ile fiber optik kablo döşenerek son teknolojilerle donatılan tüm
evlerde ses izolasyonu standart…
Projenin hemen yanı başında ise Rings AVM ve Bilfen Anaokulu ve İlköğretim Okulu bulunuyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 8 dakikalık mesafede bulunan Rings İstanbul, İstanbul Finans Merkezi’ne 15,
Boğaziçi Köprüsü’ne 15, FSM Köprüsü’ne ise 20 dakika mesafede yer alıyor.
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