
 
 
 
 

‘Alt katı sizden, üst katı bizden’ 
 

RINGS İSTANBUL’DA DUBLEKS EVLER YÜZDE 
20 İNDİRİMLİ 

 
Rings İstanbul, villa konforu ararken site hayatının canlılığını kaçırmak istemeyenlere ‘Alt katı sizden, 

üst katı bizden’ sloganıyla muhteşem bir fırsat sunuyor. Rings İstanbul’da yeni satışa açılan sınırlı 

sayıdaki geniş bahçeli veya orman manzaralı teraslı dubleks evlerden birine 30 Haziran tarihine kadar 

yüzde 20 indirim fırsatıyla sahip olmak mümkün. 

Ayrıca hemen teslim evler için maket üzerinden satış yapıyor gibi cazip bir ödeme kampanyası da 

sunuluyor. Ayrıca banka kredisi kullanmak istemeyenler vade farkı ödemeksiniz şirket bünyesinde 

sunulan 36 ay vade imkânından da yararlanabiliyor.  

Aydos ormanının hemen yanında ‘Exclusive’  bir yaşam 

 

 Anadolu yakasının son iki ormanından biri olan Aydos eteklerinde yükselen ve yaşamın 

başladığı  Rings İstanbul,  499 ev ve 99 rezidans daireden oluşuyor. Site içerisindeki yürüyüş ve 

bisiklet parkurunun yanı sıra, ev sahiplerinin isterlerse kiralayıp sebze ve meyve yetiştirebileceği hobi 

bahçeleri, dalından meyve koparabileceği meyvelikler, pilatesten yüzmeye farklı spor aktivitelerini 

yapabilecekleri Rings Sports Club gibi sosyal donatılar sayesinde ev sahipleri şehrin imkânlarından 

kopmadan doğal bir hayat sürebiliyor. 

  

Ayrıca projenin hemen yanı başında yer alan Rings AVM sayesinde yürüyerek ya da bisikletle 

alışverişe, sinemaya gitmek mümkün. 9 sinema salonu,  112 mağazası, dünya mutfaklarından fast-

food’a kadar farklı alternatifler sunan restoranları, çocuk ve gençler için özel eğlence merkezleri, 

hipermarket ve elektronik marketleri ile Rings AVM, Sancaktepe bölgesinin hızlı gelişimine paralel 

olarak sosyal yaşam alanlarına duyulan ihtiyacı karşılayacak. 

  

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. Ayrıca 

Üsküdar – Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu da sitenin hemen yanı başında yer alacak.  

 
Kampanya hakkında daha fazla bilgiye 444 86 00 numaralı satış ofisi telefonundan ve 
www.ringsistanbul.com adresinden ulaşılabilir. 
 

  
Sorularınız ve detaylı bilgi için; 
 
 

Beste Bulak Korkmaz 
0216 564 82 00 / 0553 303 02 03 
bbulak@selcukluholding.com.tr 

http://www.milliyet.com.tr/fast-food/
http://www.milliyet.com.tr/fast-food/
http://www.milliyet.com.tr/hipermarket/
http://www.ringsistanbul.com/
mailto:bbulak@selcukluholding.com.tr


 

 


