
7,5%
Gwarancja Zysku

KUP  WYKOŃCZ  WYNAJMIJ 



ZAINWESTUJ RAZEM Z MOVE INWESTMENTS I VICTORIĄ DOM

W warunkach wysokiej inflacji kupno mieszkania pod wynajem to znacznie 
atrakcyjniejszy sposób na zabezpieczenie oszczędności niż lokata bankowa. 

Jak jednak się w tym nie pogubić i zagwarantować sobie pewne, długotrwałe 
zyski z takiego lokalu? Najlepiej powierzyć to profesjonalistom. 

Move Investments oferuje inwestorom indywidualnym i biznesowym 
kompleksowe zarządzanie procesem najmu.

Partnerzy, którzy są jedynymi, notarialnymi właścicielami swoich 
nieruchomości udzielają Move Investments pełnomocnictwa do zarządzania 

najmem w perspektywie krótko- lub długoterminowej na podstawie 
stosownej umowy. Cała reszta, z zapewnieniem zysku na poziomie 7,5% 
ceny kupna lokalu w pierwszych dwóch latach, leży po stronie ekspertów

Move Investments.

Korzyści ze współpracy z Move Inwestments:

    Pewny zysk
    Bezpieczeństwo

    Oszczędność czasu
    Spokój

Oprócz satysfakcjonującego zwrotu z zainwestowanych pieniędzy 
gwarantuje to nieprzerwany, stabilny wynajem, bezpieczeństwo

i prawidłowe użytkowanie nieruchomości.

Kup mieszkanie i powierz nam zarządzanie Twoją inwestycją!





Victoria Dom jest znanym i cenionym deweloperem, który działa na 
polskim rynku od blisko 25 lat. DOBRZE ZAPLANOWANE to maksyma, 
którą ta firma kieruje się na każdym etapie realizacji wszystkich swoich 

projektów. Cały proces rozpoczyna od wyboru i kupna działki oraz 
przygotowania atrakcyjnego projektu inwestycji. Następnie sprawnie

i terminowo wykonuje prace budowlane oraz wykończeniowe.
Victoria Dom zapewnia Klientom opiekę także po zakończeniu budowy. 

Zawsze stosuje nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania, które gwarantują 
bezpieczeństwo oraz wysoką jakość i zapewniają satysfakcję 

z zamieszkania w nowoczesnym osiedlu w atrakcyjnej lokalizacji. 

mieszkania z przyszloscia- --VICTORIA DOM

/Victoria Dom S.A.

/victoria_dom_sa





Dzięki współpracy z Move Investments inwestorzy mają przez 2 lata 
zagwarantowany przychód 7,5% rocznie od wartości zakupu mieszkania. 
Istnieje możliwość kontynuacji współpracy również po upływie 2 lat.

W przeciwieństwie do lokat bankowych w ofercie nie ma żadnych limitów 
kwotowych

Czynsz z najmu jest wypłacany co miesiąc, regularnie, niezależnie
od koniunktury

Move Investments oferuje możliwość wykończenia mieszkania pod klucz w 
pakiecie Premium Plus za dodatkową opłatą 2 tys. zł/m2

Firma zajmuje się wszystkimi aspektami technicznymi oraz wynajmem

Bezpieczeństwo inwestorów gwarantuje notarialnie poświadczona 
własność lokalu

Move Investments zapewnia satysfakcjonujący, regularny
i pewny dochód 

INWESTYCJA Z GWARANTOWANĄ
STOPĄ ZWROTU

7,5% ROCZNIE









DOSTĘPNE
3 style wykończenia

SZAROŚĆ

LOFTOWA CZERŃ

ZABAWA BARWĄ



ŁAZIENKA
- wykończenie 1 pomieszczenia sanitarnego

Obudowa stelaża podtynkowego WC i rury kanalizacyjnej z płyt 
gipsowo-kartonowych

Przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej

Przeróbki instalacji elektrycznej (do 3 punktów elektrycznych) 
hydroizolacja z folii płynnej w strefie mokrej

Zastosowanie okładzin ściennych – płytki szlifowane pod kątem 45°

Strefa wanny i kabiny prysznicowej – płytki, ułożone do wysokości 
maksymalnie 2 m

Pozostała strefa – płytki, ułożone do wysokości 1,2 m

Ściany powyżej 2 m pokryte gładzią, malowane na kolor biały farbą 
lateksową

Zastosowanie okładzin podłogowych – płytki układane w układzie 
prostym

Lustro wiszące

Kinkiet i oświetlenie główne

Montaż i zabudowa wanny

Montaż kabiny prysznicowej z brodzikiem posiadającym zintegrowa-
ną obudowę (brodzik półokrągły lub kwadratowy)



ŚCIANY I PODŁOGI W POKOJACH,
SALONIE, KUCHNI, GARDEROBIE I PRZEDPOKOJU

Malowanie sufitów farbą antyrefleksyjną na kolor biały

Malowanie ścian farbą lateksową mat w kolorze białym
lub w kolorze pastelowym

Ułożenie paneli podłogowych

Listwa przyścienna MDF w kolorze białym wys. 6 cm

W pomieszczeniach: salon, garderoba, sypialnia: łączenie podłóg 
listwą aluminiową szer. 1,6 cm w kolorze srebrnym lub szampańskim

W pomieszczeniach kuchnia, przedpokój, korytarz: zastosowanie 
okładziny podłogowej (płytki) układane w układzie prostym z listwą 
przyścienną MDF w kolorze białym wys. 6 cm

DRZWI WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH

Dostosowanie otworów drzwiowych do wymogów producenta 
o maksymalnych wymiarach 92 cm x 210 cm przeznaczonych
do montażu drzwi przylgowych

Montaż drzwi przylgowych do szerokości skrzydła 80 cm
z wypełnieniem – wkład stabilizujący tzw. plaster miodu z ościeżnicą 
regulowaną

Montaż drzwi łazienkowych z podcięciem wentylacyjnym, montaż 
klamki na rozecie, zamykanie pomieszczeń sanitarnych blokadą 
łazienkową, zamykanie pozostałych pomieszczeń zamkiem na klucz

Rodzaje okleiny drzwi: okleina Portadecor biała



KUCHNIA

Specyfikacja mebli Castorama
    
AGD Beko lub podobna klasa sprzętu: lodówka, piekarnik, płyta 
indukcyjna, zmywarka, pralka  

SALON

Stół i 4 krzesła
    
Sofa/kanapa 3 osobowa
    
Komoda pod TV
    
Telewizor LCD (max 50 cal) 

MEBLE, SPRZĘT AGD I RTV





SYPIALNIA

Łóżko 140/200
    
Szafa

POKÓJ

Łóżko 90/200
    
Szafa 

W każdym pomieszczeniu
przewidziano oświetlenie sufitowe,
a w łazience kinkiety nad lustrem. 
Dodatkowe akcesoria to karnisz

z zasłonami, dywan, poduszki
i kwiaty.







Biuro Obługi Klienta

725 405 405


