KOMUNIKAT PRASOWY
Warszawa, 25 stycznia 2017

DOM DEVELOPMENT
ROZPOCZĄŁ SPRZEDAŻ 300 LOKALI W NOWYM ETAPIE OSIEDLA WILNO
Dom Development S.A., lider warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodący deweloper
w Polsce, rozpoczyna sprzedaż mieszkań w I etapie Osiedla Wilno VI położonego przy ul. Wiernej
i planowanej ul. Pohulanka, na warszawskim Targówku Elsnerowie. W nowo wprowadzonym do
oferty etapie osiedla znajduje się 300 lokali. Planowany termin zakończenia inwestycji to III
kwartał 2018.
Wieloetapowe osiedle Wilno (którego budowa rozpoczęła się w 2010 roku) to projekt przewidziany łącznie
na ok. 2 500 lokali.
W nowym etapie powstanie 7 trzypiętrowych budynków o różnej wielkości, w których zaplanowano łącznie
300 lokali oraz 6 lokale usługowe. Powierzchnie dostępnych mieszkań mieszczą się w przedziale od 32,09
mkw. do 33,16 mkw., a ceny wahają się od5700 do 6860 zł/mkw. Pod obecnym etapem inwestycji znajdzie
się 1-poziomowa hala garażowa, do której będą zjeżdżały windy bezpośrednio z pięter mieszkalnych. Dla
mieszkańców I etapu Osiedla Wilno VI przewidziano ogółem 335 miejsc garażowych
Klienci mają możliwość skorzystania z profesjonalnej porady ekspertów z Działu Doradztwa Kredytowego
Dom Development, a także wykończenia mieszkania „pod klucz” we współpracy z Działem Aranżacji Wnętrz.
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Już od blisko siedmiu lat Osiedle Wilno cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród naszych
Klientów.
Jest
jednym
z
najszybciej
rozwijających się miejsc na mapie Warszawy,
lubianym przede wszystkim przez młode
pokolenie, w tym rodziny z dziećmi. Osiedle
Wilno to przyjazne, spokojne i komfortowe
miejsce do życia, dobrze skomunikowane z
centrum miasta. Realizując tę inwestycję
zadbaliśmy bowiem nie tylko o estetykę, jakość
architektury, ale także o infrastrukturę
komunikacyjną. Mam nadzieję, że nowy etap Wilna będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem jak
poprzednie fazy projektu - mówi Jarosław Szanajca, Prezes Zarządu Dom Development S.A.
ZIMOWE OSIEDLE WILNO
Tej zimy na terenie inwestycji Dom Development zorganizował projekt Zimowe Osiedle Wilno, a w jego
ramach szereg rozrywek artystycznych, zabaw zimowych, w tym bezpłatne lodowisko dla dorosłych i dzieci
czynne codziennie do końca lutego 2017 r.
Do dyspozycji odwiedzających Zimowe Osiedle Wilno są wypożyczalnie łyżew, a także food trucki, w których
dostępne są przekąski, ciepłe napoje. Dodatkowo (w zależności od pogody) na terenie osiedla można
skorzystać z górki do zjazdów saneczkowych, a
W okresie Warszawskich Ferii Zimowych (13.02-26.02.2017) mniej zaawansowanym w jeździe na łyżwach
codziennie pomagać będą instruktorzy. Ponadto w weekendy całe rodziny będą mogły wziąć udział w
wydarzeniach specjalnych takich jak rodzinny mecz curlingu, ice-party z muzyką DJ-a, wesoła jazda na łyżwach
dla najmłodszych pod okiem maskotki – Koziołka Matołka czy rywalizacji Czar Par na lodzie.
Więcej informacji na osiedle-wilno.pl/zima
OSIEDLE WILNO
Osiedle Wilno jest w pełni niezależnym warszawskim osiedlem, dlatego na terenie inwestycji działa wiele
sklepów i punktów usługowych. W niedalekiej odległości działają duże supermarkety i centra handlowe – C.H.
Wileńska, C.H. Atrium Targówek, M1, IKEA. W pobliżu znajdują się także szkoły i przedszkola oraz ośrodki
sportowe i domy kultury. Zwolenników aktywnego wypoczynku ucieszy niedalekie sąsiedztwo terenu leśnego
położonego w przy 2 hektarowym zalewie zlokalizowanym przy ul. Bardowskiego, nowoczesnych obiektów
sportowych Na terenie zalewu zaplanowano szereg atrakcji m.in. plażę, wieżę widokową oraz pawilon
usługowy. Na terenie leśnym odbył się w 2016 roku runmagedon, który prawdopodobnie będzie mieć swoją
kontynuację.
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Tworząc osiedle projektanci zainspirowali się
Kresami Wschodnimi i Wilnem, jego historią,
tradycją i dziedzictwem, czego wyrazem jest nazwa
osiedla. Wilno jest obecne w każdym zakątku, uliczce
czy muralu inwestycji. Na terenie osiedla
umieszczono pamiątkowe tablice upamiętniające
znamienite osoby związane z tym miastem a ściany
bloków zdobią artystyczne murale. Na wjazdach do
osiedla monumentalne zegary wybiją godziny,
podczas gdy w tle słychać piosenkę o Wilnie. Plac
Ratuszowy wraz z Trynopolskim i Ostrej Bramy tworzą unikalną przestrzeń relaksu i wypoczynku wśród
pieczołowicie zaprojektowanej zieleni. Tryskające fontanny o finezyjnych kształtach dają ukojenie w upalne
dni, a oddalony o kilkaset metrów zalew z plażą i piękną roślinnością służy jako namiastka pozamiejskich
wyjazdów.
Komunikacja
W standardzie Dom Development jest nie tylko dbałość o organizację przestrzeni wewnątrz, ale również w
okolicach inwestycji. Dla mieszkańców Wilna Spółka wybudowała przystanek kolejowy Warszawa ZaciszeWilno, dzięki któremu mieszkańcy osiedla przemieszczą się w 4 minuty do Dworca Wileńskiego. Deweloper
wybudował ponadto sieć nowych ulic, wraz z pętlą autobusową, w rejonie przystanku kolejowego, do której
dojeżdża autobus linii 170 oraz przebudował skrzyżowanie z ulicą Swojską, wraz z pełnym oświetleniem
całości oraz pięcioma przystankami autobusowymi.

Dodatkowych informacji mediom udziela:
Beata Cioczek
M+G
Tel. +48 (22) 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl
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Dom Development SA jest liderem na warszawskim rynku mieszkaniowym i jednym z największych i najdłużej działających
deweloperów na polskim rynku. W ciągu ponad 20 lat swojej działalności Spółka przekazała do użytku ponad 24 380 mieszkań, w
których mieszka ponad 70 000 osób.
Oferta produktowa Dom Development skierowana jest do klientów indywidualnych. Obejmuje ona budynki wielorodzinne
(mieszkania popularne, apartamenty o podwyższonym standardzie, apartamenty luksusowe) przy czym podstawę oferty Dom
Development stanowią mieszkania popularne.
Wśród zrealizowanych przez Spółkę projektów są m.in. osiedla mieszkaniowe Apartamenty Saska nad Jeziorem I i II etap, Palladium,
Akropol, Saska, Adria, Klasyków, Przy Ratuszu, Wilno, Osiedle Regaty, Derby, Róża Wiatrów, Marina Mokotów, Akacje, Kasztanowa
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Aleja, Olimpia, Jeżewskiego, Bartycka, Fort Bema, Bemowo, Króla Olbrachta, Zawiszy, Młyny Królewskie, Willa na Harfowej,
apartamenty: Rezydencja Mokotów, Rezydencja Opera, Rezydencja Opera 2, Morskie Oko, Patria, Bruna, Gdański, Grzybowska4 oraz
osiedla domów jednorodzinnych: Miasteczko Regaty, Białopole i Wille Laguna. Dom Development zrealizował też I,II i III etap osiedla
Oaza we Wrocławiu, pierwszej inwestycji Spółki poza granicami Warszawy i wrocławskie Osiedle Aleja Piastów.
Obecnie Dom Development realizuje m.in. takie warszawskie inwestycje jak: Osiedle Saska, Wille Klasyków, osiedle Wilno II, Wille
Lazurowa, Osiedle Premium, Żoliborz Artystyczny, Osiedle Palladium, Osiedle Przyjaciół, Willa Lindego, Osiedle pod Różami – III etap,
Apartamenty Saska nad Jeziorem III etap, Osiedle Ursynovia, Wille Taneczna, Włodarzewska30, oraz na warszawskim Mokotowie:
Studio Mokotów, Dom pod Zegarem, Apartamenty Mokotów nad Skarpą i we Wrocławiu osiedle Aura.
Od 2006 roku Dom Development jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Największym akcjonariuszem
firmy jest Dom Development B.V., z siedzibą w Rotterdamie, w którego posiadaniu znajduje się 59,42% akcji.

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem:
www.domd.pl
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