
 
Jak chronić pieniądze przed inflacją? Rozsądnym wyjściem jest inwestowanie w 
nieruchomości. Podejmując tak ważne życiowe decyzje, warto wybrać godnego zaufania, 
sprawdzonego partnera z wieloletnim doświadczeniem i międzynarodowym portfolio, 
takim jak belgijskie Ghelamco, które w Polsce od ponad 30 lat z powodzeniem realizuje 
swoje projekty. 
 
Inwestycja mieszkaniowa Groen w Konstancinie-Jeziornie to inspirowane holenderskim 
stylem zaciszne osiedle domów, usytuowane w otoczeniu zieleni i z doskonałym dojazdem 
do Warszawy. Dlatego osiedle zostało nazwane „groen”, co w języku niderlandzkim oznacza 
zieleń. Oprócz nowoczesnej i uporządkowanej architektury osiedle zostało zaprojektowane z 
myślą o sąsiedzkiej społeczności i bezpieczeństwie. Dzięki wyjątkowej lokalizacji w 
bezpośredniej bliskości Parku Kultury Powsin i Ogrodu Botanicznego jego mieszkańcy mogą 
w pełni cieszyć się urokami natury. 
 
To doskonałe rozwiązanie dla marzących o ciszy i spokoju, a jednocześnie z łatwym 
dostępem do wszystkich atrybutów blisko położonego miasta – bogatej oferty kulturalnej, 
restauracji i wygodnego transportu publicznego. Jest idealnym wyborem zarówno dla rodzin 
jak i osób bezdzietnych. Naturalna okolica, wiele tras rowerowych i zielonych terenów 
rekreacyjnych w pobliżu oraz sąsiedztwo z American School of Warsaw – podkreślają 
niezwykłą atrakcyjność tego miejsca. 
 
Pierwsi mieszkańcy, którzy wprowadzą się do swoich domów jesienią 2022 r. chwalą sobie 
idealną lokalizację, kameralność i najwyższą jakość wykonania z gwarancją Ghelamco, 
wielokrotnie nagradzanego za innowacyjne projekty biurowe i mieszkaniowe dewelopera. 
Przemyślany design, komfortowe rozwiązania, jak i wydajność, terminowość oraz użycie 
najlepszych materiałów, wszystko to sprawia, że osiedle Groen Konstancin jest jedyne w 
swoim rodzaju. Co więcej, mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w projektowaniu i wykańczaniu 
wymarzonych wnętrz ze strony doświadczonych architektów. Dlatego nawet najbardziej 
wymagający klienci mogą poczuć pełne wsparcie. 
 
Wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, inwestor opracował wygodny system 
płatności: 25/75. Po podpisaniu umowy klient płaci tylko 25% ceny domu a pozostałe 75% po 
odebraniu kluczy. Ten model biznesowy pozwala nabywcom wykorzystać własne fundusze, a 
dopiero przed odebraniem kluczy sfinansować pożyczkę lub sprzedaż innej nieruchomości.  
Biorąc pod uwagę, że to inwestor zapewnia środki na realizację w trakcie budowy, warto 
postawić na stabilnego i przewidywalnego dewelopera z ugruntowaną pozycją jak i 
skorzystać z wiedzy i doświadczenia godnego zaufania doradcy finansowego. Dlatego 
szukając dla siebie bezpiecznej inwestycji na rynku nieruchomości, najlepiej prześledzić 
historię dewelopera i zapoznać się ze szczegółowymi analizami ekspertów od rynku 
finansowego.  
 


