SAJTÓKÖZLEMÉNY
Fejlesztési telkek jelentős kedvezménnyel a CIB Csoport akciójában
Akár 45 százalékkal olcsóbban érhetők el az ingatlanok
Budapest, 2016. szeptember 19. – A tartósan pozitív ingatlanpiaci kilátásoknak
köszönhetően különleges ingatlanértékesítési akciót indított a CIB Csoport: a
szeptember közepétől három hónapon át tartó promóció keretében építési telkeik akár
45 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg.
Három hónapos, december közepéig tartó akciót indított a CIB Csoport visszavett ingatlanok
értékesítésével foglalkozó leányvállalata, a Recovery Zrt.: a promóció keretében a társaság
tulajdonában lévő összes fejlesztési telek kedvezményes, az eredetihez képest akár 45
százalékkal alacsonyabb áron érhető el. Az akciós árak mellett a bankcsoport a vevők
igényeihez igazodó egyéb üzleti feltételeket is kész mérlegelni. A Recovery Zrt. a korábbi
években számos innovatív megoldást indított ingatlanállománya újraértékesítésére, melyek
sorába illeszkedik jelenlegi akciója is.
A promócióban résztvevő közel 40 ingatlan az ország legkülönbözőbb pontjain helyezkedik
el, jelentős részük Budapesten és más nagyvárosokban található. Mindegyik ingatlan jól
megközelíthető és közművesíthető vagy már közműkapcsolatokkal rendelkező telek, melyek
jelenlegi állapotukban is forgalomképesek, jól értékesíthetők, de beépítésüket követően a
beruházók jelentős értéknövekedést is elérhetnek rajtuk. Jellemzően üzleti, lakó- vagy ipari
fejlesztések valósíthatóak meg az egyes telkeken az érintett építési szabályzat és
szabályozási terv kritériumaitól függően. Ennek megfelelően a Recovery Zrt.
magánszemélyek, vállalkozások és önkormányzatok jelentkezésére számít az akció ideje
alatt.
„A magyarországi ingatlanpiac az elmúlt időszakban látványos fellendülést mutat. Az
élénkebb kereslet, valamint az ezt támogató kormányzati intézkedések, például a családi
otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és az új lakóingatlanok áfacsökkentése, illetve az
alacsony hitelkamatok a gazdaságba vetett bizalom megerősödésével karöltve kiváló
lehetőséget teremtettek számunkra, hogy egy újabb értékesítési akciót hirdessünk meg” –
mondta el Nemes Rudolf, a CIB Csoport visszavett eszközgazdálkodási vezetője.
Hozzátette: az általános ingatlanpiaci fellendülés és különösen az újlakás-építések
növekedése nyomán a CIB Csoport arra számít, hogy az akció sikeres lesz, és a felajánlott
telkek jelentős részét értékesítik majd.
Az érintett ingatlanok listája megtalálható a Recovery weboldalán, külön az akciónak szentelt
alolaldon, a http://recovery-ingatlan.hu/c/fejlesztesi-telek-akcio címen.
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