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Ege Yapı’dan Ödüllü Projelerine Özel Fırsat
Ege Yapı, Türkiye’de tüm fonksiyonlar ile hayata geçen ilk karma yaşam
projesi Batışehir ve Kartal’da ayrıcalıklı yaşamın başladığı Pega Kartal
projesinde ev sahibi olmak isteyenleri kaçırılmayacak bir kampanya ile
buluşturuyor.
Geliştirdiği nitelikli ve ödüllü projeler ile dikkat çeken Ege Yapı, hemen
teslim alınabilecek konutlarında ve ofislerinde firma bünyesinde 60 ay 0 faiz
imkanı ile gayrimenkul sahibi olma veriyor.
Ege Yapı kısa bir süre geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza atıyor. Batış
ehir ve Pega Kartal
projelerinde kendi bünyesinde sağladığ
ı 60 ay %0 faiz oranının yanında, peş
inatsız vade
farksız 36 eş
it taksitler ile kiş
iye özel ödeme seçeneklerinin sunulduğ
u kampanyada, ayrıca
sadece 5.000 TL peşinatla 120 ay 0,89 banka kredisi oranıyla da ödüllü projelerden ev sahibi
olma imkanı veriliyor.
Kendi semtine adını veren Batış
ehir’de; ayrıcalıklı yaş
am baş
ladı!
Batış
ehir
’de ev veya ofis sahibi olmak isteyenler, 60 ay %0 faiz avantajları gibi çok özel
ödeme seçenekleri ile daire veya ofisleri hemen teslim alabiliyor. Yaş
amın baş
ladığ
ı bu özel
projede karma yaşamın tüm ayrıcalığı bir arada bulunabilirken, yatırımcılar da uygun ödeme
koşulları ile aldıkları daireleri dilerse hemen kiraya verip kira geliri gibi çok önemli bir destek
de sağ
layabiliyor.
Konut, rezidans, ofis, alış
verişcaddesi, okul ve otelleri ile Türkiye’de hayata geçen ilk karma
yaşam projesi 
Batışehir
’de yaklaşık 15.000 kiş
inin tüm ihtiyaçlarını karş
ılamaya yönelik
sosyal yaşam alanları bulunuyor. 1+0’dan 5+1 dublekslere kadar farklı daire seçenekleriyle
kendi semtine adını veren 
Batış
ehir
, zengin sosyal imkânlarının yanı sıra, kendi toplu taş
ıma
hattı, eğitim kurumu, Four Points by Sheraton Otel’i, hotel apartments konseptli Radisson
Blu Residence’ı, 121 mağ
azalı alışverişcaddesi, A+ ofisleri, spor alanları, bisiklet yolları, bitki
yetiştirme alanları ve genişpeyzaj düzenlemesi ile ayrıcalıklarla dolu dünyanın içerisinde
yerini almak isteyenler için benzersiz bir proje.
Esenler’e yeni kurulacak, içinde hayvanat bahçesinden botanik bahçelerine, sportif
alanlardan bisiklet ve yürüyüşyollarına kadar donatının bulunacağ
ı ş
ehir parkının yanı
başında bulunan, kendi semtine adını veren 
Batış
ehir
, Forbes dergisi tarafından getiri

potansiyeli en yüksek proje seçilirken European Property Awards tarafından Avrupa’nın en iyi
karma yaşam projesi seçildi. Konumu itibariyle 3. Havalimanı ve 3. Köprü güzergahına kolay
ulaşımı, Kuzey Marmara Otoyolu’na doğ
rudan eriş
imi ve Atatürk Havalimanı’na 10 dakikalık
mesafesiyle ulaşım açısından sakinlerine büyük kolaylıklar sağ
lıyor.

Anadolu Yakasının İ
ncisi Pega Kartal
Ege Yapı’nın Anadolu yakasında bulunan incisi Pega Kartal, birçok ayrıcalığ
ın merkezinde ve
kolaylıkla ulaş
ımın sağ
lanabileceğ
i, İ
stanbulluları trafik yükünden kurtaran metro
istasyonunun yanı başında. 1+0’dan 4+1 daire seçenekleriyle, sunduğ
u eş
siz Adalar
manzarasıyla, çocuk oyun alanları ve yeş
il alanlarıyla, sosyal tesis ve concierge hizmetleriyle,
buhar banyosundan saunaya, yürüyüşyollarından restoran ve kafelere, spor salonlarından
havuza kadar ayrıcalıklarıyla, birçok bina tasarımından ayrılan kübik mimari tasarımıyla
İstanbul’un hızla geliş
en ve değerlenen semtinde; Kartal’da bulunuyor. 2014 yılında
European Property Awards tarafından Avrupa’nın en iyi karma yaş
am projesi seçilmişPega
Kartal yine 
60 ay 0 faiz
fırsatıyla ve hemen teslim ediliyor.
Ayrıntılı bilgi için 
www.egeyapi.com
veya 0850 222 53 43
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