
OFERTA INWESTORSKA



Naszą misją jest bezpieczne inwestowanie kapitału w nieruchomości 
inwestycyjne. We współpracy z nami dopuszczamy tylko do sytuacji 
wygrany-wygrany.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie. Dopasowujemy naszą 
strategię działania w zależności od tego, czy szukają Państwo zabezpieczenia 
na emeryturę, dodatkowego źródła dochodu czy możliwości utrzymania się 
tylko z mieszkań inwestycyjnych.

Znajdujemy mieszkania w najlepszych lokalizacjach, zwracamy uwagę na 
każdy szczegół, przygotowujemy mieszkania pod klucz, gotowe do 
zamieszkania, w wysokim standardzie i o dużej wartości dla 
potencjalnego wynajmującego.



Posiadamy ogromne doświadczenie w dziedzinie 
osiągania rentowności wynajmu 
długoterminowego Przygotowujemy 
nieruchomości do wynajmu, administrujemy 
lokalami i kontrolujemy eksploatację. Udzielamy 
konkretnych gwarancji wynajmu Państwa 
nieruchomości.

Znajdziemy dla Państwa mieszkanie zarówno na etapie 
jego budowy, jak i gotowe do zamieszkania, nie 
wymagające dodatkowych nakładów. Dbamy o każdy 
szczegół, żeby mieszkania były wysokiej jakości, 
bezpieczne, miały wysoki standard i jak największą 
wartość dla osoby wynajmującej.

Bierzemy pod uwagę lokalizację, okolicę, jakość 
mieszkań i wszystko, co wpływa na jego wartość. 
Łączymy estetykę, klasę i elegancję z pełną 
funkcjonalnością oraz rentownością. 
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www.championinvest.pl



JAK PRZEBIEGA PROCES INWESTYCYJNY?

www.championinvest.pl



PRZYKŁAD WYKONANEJ 
INWESTYCJI

CASE STUDY

www.championinvest.pl



INWESTYCJA WYKONANA Z MIESZKANIA 2-
POKOJOWEGO

POWIERZCHNIA LOKALU: 92m2
ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA:

3 KAWALERKI+mieszkanie dwupokojwe

www.championinvest.pl



ZDJĘCIA Z WYKONANEJ INWESTYCJI



Koszt realizacji 660 000 złotych

Mieszkanie składa się z 3 samodzielnych pokoi z własnymi łazienkami i aneksami kuchennymi oraz
mieszkaniem składającym się z salonu z aneksem kuchennym, sypialni, garderoby oraz łazienki o
łącznej powierzchni 92 m2.

Oferta najmu skierowane jest do najemców którzy są w grupie młodych osób pracujących oraz do
studentów.

Mieszkanie zaprojektowane jest i dostosowane do najmu ,przygotowane pod klucz, sprzedawane
wraz z wyposażeniem – nie wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych.
Nieruchomość wyróżnia się spośród mieszkań na rynku nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi
,doborem materiałów wykończeniowych i aranżacyjnych.

Mieszkanie zaprojektowane jest przez wysokiej klasy projektanta który wykorzystał każdy metr
kwadratowy mieszkania wyciągający z Niego cały potencjał inwestycyjny.

Prezentowana Nieruchomość jest dostosowana do potrzeb najemców i rynku .

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI

www.championinvest.pl



15 wyjątkowych mieszkań o 

metrażach od 31-62 m2

--------------------------------------------------

Mieszkania w ścisłym centrum miasta

--------------------------------------------------

Nowoczesne części wspólne

--------------------------------------------------

Świetna lokalizacja pod wynajem 

--------------------------------------------------

Stan deweloperski plus -możliwość 

wykończenia w wysokim standardzie

Champion Apartamenty
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Mieszkanie A2 NR 14

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 54,2m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 23,7m2 )

- Sypialnia( 16.2m2 ) 

- Łazienki ( 5,5m2 ) 

- Garderoba( 1,9m2 )

- Spiżarni ( 3,8m2 ) 

- komórka lokatorska ( 3,1m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Podział na 2 studia

Samodzielna kawalerka



Dane NR 14 (A2) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 470 000 zł                     470 000 zł

Modernizacja + wyposażenie 80 000 zł                      110 000 zł

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                        15 000 zł

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

565 000 zł                     595 00 zł

54.2 m2 

2500 zł /5,30 %                3500 zł/7,0%

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A2 NR 14

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 55,6m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 25,4m2 )

- Pokoju ( 11,9m2 ) 

- Łazienki ( 6,9m2 ) 

- Przedpokoju i garderoby ( 5m2 )

- Spiżarni ( 3,1m2 ) 

- komórka lokatorska ( 3,3m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Podział na 2 studia

Samodzielna kawalerka



Dane NR 14 (A2) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 480 000 zł                     480 000 zł

Modernizacja + wyposażenie 80 000 zł                      110 000 zł

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                        15 000 zł

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

575 000 zł                     605 00 zł

55.6 m2 

2500 zł /5,20 %                3500 zł/6,9%

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A3 NR 15

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 52,3m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 24,1m2 )

- Pokoju ( 13,3m2 )

- Łazienki ( 5m2 ) 

- Przedpokoju ( 4,1m2 )

- komórka lokatorska ( 2,9m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Samodzielna kawalerka



Dane NR 15 (A 3 ) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 452 000 zł                    

Modernizacja + wyposażenie 95 000 zł                      

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                        

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

562 000 zł                    

52,4 m2

3000 zł  /ROI 6,4%                        

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A4 NR 16

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 60,4 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 31,1m2 )

- Pokoju ( 9,5m2 )

- Łazienki ( 6,7m2 ) 

- Przedpokoju ( 13,1m2 )

- komórka lokatorska ( 3,3 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Samodzielne mieszkanie



Dane NR 16 (A 4) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 535 000 zł                    

Modernizacja + wyposażenie 100 000 zł                 

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

650 000 zł                     

63,7 m2 ( dodatkowo komórka 3,3 m2)

3500 zł /6,4%                       

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A5 NR 17

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 62,3 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 35,7m2 )

- Pokoju ( 13,4m2 )

- Łazienki ( 7,1m2 ) 

- Przedpokoju ( 6,1m2 )

- komórka lokatorska ( 3,4 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Samodzielne mieszkanie

Podział na dwa studia



Dane NR 17 (A 5) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 550 000 zł                     550 000 zł

Modernizacja + wyposażenie 100 000 zł                    130 000 zł

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                        15 000 zł

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ ROI

665 000 zł                     695 000 zł

65,7 m2

3500 zł /6,3%                   4000 zł /6,9%

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A6 NR 18

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 49,4 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 24,1m2 )

- Pokoju ( 13,3m2 )

- Łazienki ( 5m2 ) 

- Przedpokoju ( 4,1m2 )

- komórka lokatorska ( 2,9 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A2 NR 14



Samodzielne mieszkanie



Dane NR 18 (A 6) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 418 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 66 950 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI 

499 950 zł                    

49,4 m2 

3000 zł/ 7,2%                         

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A7 NR 19

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 34,4m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 23,8m2 )

- Łazienki ( 5,2m2 ) 

- Przedpokoju( 2,8m2 )

- komórka lokatorska ( 2,6m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, 

szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Mieszkanie A7 NR 19

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 42,6m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 21,4m2 )

- Sypialnia ( 9m2 ) 

- Łazienki ( 3,9m2 ) 

- Przedpokoju z garderobą ( 6,4m2 )

- Spiżarni ( 1,9m2 ) 

DODATKOWO DO MIESZKANIA PRZYNALEŻY:

- komórka lokatorska ( 2,7m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, 

szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.



Dane NR 19 (A7) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 290 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 50 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie

355 000 zł                    

34,4 m2 

2100 zł  7,0%                      

Modernizacja + projekt z wyposażeniem



Mieszkanie A8 NR 20

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 45,3m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 21,4m2 )

- Sypialnia ( 9m2 ) 

- Łazienki ( 3,9m2 ) 

- Przedpokoju z garderobą ( 6,4m2 )

- Spiżarni ( 1,9m2 ) 

- komórka lokatorska ( 2,7m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, 

szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal



Dane NR 20 (A8) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 388 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 70 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ ROI

473 000 zł                    

45,3 m2 

3000 zł  7,6%                         

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A9 NR 21

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 1 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 34,2 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ?

Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 18,8m2 )

- Sypialnia ( 10,8m2 ) 

- Łazienki ( 4,6m2 )

- komórka lokatorska ( 2,6 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, 

szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal

Podział na dwa studia



Dane NR 21 (A9) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 320 000 zł                   320 000 zł

Modernizacja + wyposażenie 60 000 zł                      80 000 zł

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       15 000 zł

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

395 000 zł                    415 000 zł 

36,8 m2 

2500 zł/7,5%               3000 zł/ 8,6%       

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A10 NR 22

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 51,9 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 20,6m2 )

- Sypialnia ( 10,7m2 ) 

- Łazienki ( 5,5m2 ) 

- Garderoba ( 3,1m2 )

- Przedpokoju ( 9,1m2 )

- komórka lokatorska ( 2,9 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, 

szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku.

Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Dane NR 22 (A10) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 440 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 80 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

535 000 zł                    

51,9 m2 

3500 zł/ 7,8%                        

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A11 NR 23

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 61,1 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 30,8m2 )

- Sypialnia ( 11,5m2 ) 

- Łazienki ( 5,2m2 ) 

- Pomieszczenie gospodarcze ( 8,3m2 )

- Przedpokoju ( 2m2 )

- komórka lokatorska ( 3,3 m2 )

- pomieszczenie gospodarcze (5,1m2)

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku. Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal

Podział na dwa studia



Dane NR 23 (A11) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 520 000 zł                   520 000 zł

Modernizacja + wyposażenie 90 000 zł                     120 000 zł 

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                     15 000 zł  

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

625 000 zł                    655 000 zł

66,2 m2 

3500 zł/6,7%                     4000 zł/7,3%

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A12 NR 24

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 48,7 m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 21,1m2 )

- Sypialnia ( 11,9m2 ) 

- Łazienki ( 5,8m2 ) 

- Przedpokoju ( 5,8m2 )

- komórka lokatorska ( 2,7 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku. Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal



Dane NR 24 (A12) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 420 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 70 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

505 000 zł                    

48,7 m2 

3000 zł/ 7,1%                                 

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem

1300 zł/m2                  1800 zł/ m2



Mieszkanie A13 NR 25

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 33,9  m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 23,5m2 )

- Przedpokoju ( 2m2 ) 

- Łazienki ( 5,8m2 ) 

- komórka lokatorska ( 2,6 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku. Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal



Dane NR 25 (A13) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 290 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 55 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

360 000 zł                    

33,9 m2 

2100 zł/7,0%                         

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A14 NR 26

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 39,0  m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 19,6m2 )

- Sypialnia ( 12,3m2 ) 

- Łazienki ( 4,4m2 ) 

- komórka lokatorska ( 2,7 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku. Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal



Dane NR 26 (A14) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 340 00 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 60 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

415 000 zł                    

39,0 m2 

2500 zł/7,2%                            

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Mieszkanie A15 NR 27

Na sprzedaż piękne FUNKCJONALNE mieszkanie w samym centrum miasta.

Nieruchomość mieści się na 2 piętrze w 2 piętrowej kamienicy.

Dużym atutem jest dobrze skomunikowana okolica i bliskość sklepów. 

Na powierzchni 40,5  m² zaaranżowano komfortowe pomieszczenia idealne dla SINGLA lub PARY.

A może chciałbyś ulokować swój kapitał, aby generował stabilny miesięczny dochód ? Jeśli TAK, to mieszkanie jest dla Ciebie!

MIESZKANIE SKŁADA SIĘ Z: 

- Pokoju dziennego z aneksem kuchennym ( 22m2 )

- Sypialnia ( 11,1m2 ) 

- Łazienki ( 5,5m2 ) 

- komórka lokatorska ( 2,7 m2 )

Ogromnym atutem jest BLISKOŚĆ wszystkich najważniejszych dla codziennego funkcjonowania elementów jak praca, centrum miasta, szkoła. 

W odległości do 1 km mamy dostęp do  galerii handlowych, restauracji, parków, bulwarów, deptaku. Dogodny dostęp do komunikacji miejskiej.





Samodzielny lokal



Dane NR 27 (A15) Wartość (1 Unit )      Wartość(2 Unity)

Zakup nieruchomości 350 000 zł                   

Modernizacja + wyposażenie 60 000 zł                     

Koszta okołozakupowe 15 000 zł                       

Suma

Metraż

Zysk dla inwestora miesięcznie/ROI

425 000 zł                    

40,5m2 

2500 zł/7,0%                          

Modernizacja + projekt z  wyposażeniem



Daniel Makowski

tel. 535 409 596

e-mail: makowski@champion-invest.pl

ul. Szeroka 48/2

71-220, Szczecin
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