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أنظمة سداد كمبوند ماونتن فيو الجون بيتش بارك أكتوبر

 على توفير طريقة ميسرة Lagoon Beach Park October في المرحلة الجديدة mountain view icity october حرصت

 تناسب كافة المستثمرين لتسهل على العميل امتالك الوحدة السكنية التي يريدها لتناسب كافة العمالء في

 الشرق األوسط، حيث قامت بتقديم نظام دفع يقوم فيه العميل بالسداد من خالل دفع أقل نسبة مقدم ألطول

 فترة سداد ممكنة وتأتي تفاصيل نظام الدفع على النحو التالي

 يمكن للعميل دفع 10% مقدم من ثمن الوحدة وتسديد المبلغ المتبقي خالل مدة تصل إلى 9 سنوات على أقساط

.متساوية

مساحات وحدات ماونتن فيو الجون بيتش بارك أكتوبر

 حرصت ماونتن فيو اي سيتي على توفير مختلف أنواع الوحدات السكنية بمساحات متنوعة، حيث تعد هذة

 المساحات واحدة من العوامل األساسية التي توفر اختيارات عديدة للمستثمرين في السوق العقاري المصري

  أكتوبر واى فيال6تتنوع الوحدات فيه ما بين شقق وفلل للبيع في  Lagoon Beach Park October  فعند التحدث عن

بمساحات متنوعة تبدأ من 115 متر مربع وتأتي تفاصيل المساحات على النحو التالي

 متر مربع250من  Beach House A Plus تبتدأ مساحة

 متر مربع240من  Beach House A Lagoon تبتدأ مساحة

 متر مربع180من  Beach House B Lagoon تبتدأ مساحة
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المحتويات

منطقة جيم كاميرات مراقبة

مساحات خضراء مطاعم وكافيهات أمن وحراسة

المميزات

 شقة دوبلكس نصف تشطيب بدون
أبواب او شبابيك

ج.م2,600,000

نوم4حمام22م550

منطقة الحى السابع, 6 أكتوبر

 شقة دوبلكس نصف تشطيب بدون
أبواب او شبابيك

ج.م2,600,000

نوم4حمام22م550

منطقة الحى السابع, 6 أكتوبر

وحدات مرتبطة بالمشروع

فيديو المشروع

اسعار الوحدات: 1,760,000

مساحة الوحدات: تبدأ المساحات من 115 متر

انواع الوحدات: شقق - فلل مستقلة - اي فيال - بيتش هاوس

أكتوبرموقع المشروع: 6

مساحة المشروع: 127,000 متر

رقم المبيعات: 01146812776

المطور: شركة ماونتن فيو ااتطوير العقارى

تفاصيل المشروع

1,760,000 / unit

منطقة الحى السابع, 6 أكتوبر

ماونتن فيو الجون بيتش بارك اكتوبر

الرئيسية / 6 أكتوبر / ماونتن فيو الجون بيتش
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