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Citeşti acest pliant pentru că îţi place Braşovul, fie din 

cauză că te-ai plimbat pe străduţele înguste ale 

acestuia, fie din cauză că ai citit despre el şi despre 

dezvoltarea pe care o are.

Braşov revine ca  oraş industrial dinamic care se 

dezvoltă în inima României, păstrându-şi în acelaşi 

timp atributul de oraş turistic de prim rang.  Este un 

oraş cosmopolit unde merită să trăieşti pentru o 

grămadă de motive. Unele dintre ele le cunoşti deja, 

pentru ca citeşti acest text. 

Poate că cele mai importante două lucruri care merită 

menţionate când vine vorba de Braşov este siguranţa 

cetăţenilor pe deoparte, respectiv faptul că oraşul a 

devenit în ultimii ani un oraş de tip smart city, ceea ce 

ne duce cu gândul la faptul că oamenii devin mai 

educaţi. Nu poţi avea un oraş deştept fără cetăţeni 

deştepţi, nu-i aşa?

În plus, factori precum  ecologia, asistența medicală de 

calitate și educația sau viața culturală bogată vorbesc 

în favoarea oraşului şi a regiunii.

Cand a fost aleasa locatia, am fost foarte atenti sa 

avem un loc verde si liber de aglomeratie, dar in acelasi 

timp intr-o pozitie logistica favorabila. Am gasit-o in 

cartierul Noua. 

Suntem atat de multumiţi de această zonă pentru că 

există în primul rând multă natură, multă verdeaţă. 

Nu în ultimul rând, am ales această zonă pentru că pe 

o rază de maxim 1 kilometru găseşti la dispoziţie 

grădiniţe, şcoli, dar şi spaţii comerciale sau parcuri.

Totul este exact acolo unde trebuie, oferindu-ţi timp să 

te ocupi de ceea ce cu adevărat contează: să trăieşti. 
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NU AI ACCES LA CREDITE IMOBILIARE?
NU AI ACCES LA PROGRAMUL PRIMA CASĂ?

ACUM RATE DIRECT DE LA DEZVOLTATORUL ELVEȚIAN

AI ÎNTREBĂRI? ÎȚI STĂM LA DISPOZIȚIE* PROGRAM SPECIAL LIMITAT
   PÂNĂ ÎN 30 MARTIE 2019

CONTACT@KRONTOWERS.RO

SOLUȚIA NOASTRĂ: *SIMPLU, RAPID, EFICIENT!

PRIMA
RATĂ

URMĂTOARELE
72 RATE LUNARE

ULTIMA
RATĂ

9,900 € 350 € 18,000 € 

Ştim că de multe ori realitatea de pe hârtie nu 

corespunde cu realitatea din buzunar.

Ştim că băncile de multe ori preferă să se ascundă în 

spatele hârtiilor şi să dea din umeri când vine vorba de 

viitorul unei persoane sau a unei familii. 

Şi mai ştim că există momente în viaţă când lucrurile 

nu funcţionează conform planului. 

Pentru toate acestea şi multe altele, 

Krontowers Residence vine mai aproape de tine, astfel 

încât visul tău de-o viaţă se se împlinească. 

Simplu, rapid şi eficient!

Krontowers este cu siguranta unul dintre cele mai 

ambitioase proiecte imobiliare din Brasov. Ansamblul 

rezidential cuprinde 6 blocuri cu total 285 

apartamente, ca. 24.000 m2 spatii utile in 

apartamente, spatii comerciale, spatii verzi cu locuri de 

joaca, parcari sub- si supraterane. Primele 2 blocuri 

urmează să fie date în folosinţă în 2019.

Fie că gândești această achiziție pentru tine sau ca 

investiție, Krontowers este pregătit să îți ofere soluția 

perfectă. Astfel, dacă gândești locuința ta ca investiție, 

suntem pregătiți să îți oferim servicii de administrarea 

proprietății adaptate nevoilor tale. 

Iar dacă îți dorești apartamentul doar pentru tine, 

atunci și mai bine: investiția inițială și costurile 

generale sunt optime, gndite  într-un sistem de 

finanţare dezvoltat şi susţinut de dezvoltatorul elveţian 

Dalinga Holding.
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