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Alternatywnie klienci dewelopera otrzymują prezent – kartę rabatową na materiały 
wykończeniowe.

Atlas Estates wprowadził nową ofertę wykończenia mieszkań „pod klucz". Korzyści, jakie dzięki 
niej otrzymują klienci dewelopera, to oszczędność czasu i pieniędzy oraz gwarancja jakości. 
Jednocześnie, osoby, które chciałyby przeprowadzić prace wykończeniowe we własnym zakresie, 
otrzymają od Atlas Estates prezent w postaci przygotowanej specjalnie dla nich karty rabatowej, 
zapewniającej im zniżki na materiały budowlane o wartości 15%-25%.

Karta rabatowa sygnowana logo Atlas Estates to efekt współpracy z firmą KIM, właścicielem 
hurtowni oferujących szeroki wachlarz produktów budowlanych i wykończeniowych, z siedzibą 
przy ul. Bartyckiej 114 w Warszawie. Klienci dewelopera posiadający kartę mogą liczyć na 
otrzymanie tam rabatu w wysokości 25% na farby i artykuły z działu sanitarnego oraz na 15% upust
na glazurę i terakotę.

Oferta wykończenia mieszkań „pod klucz" jest różna dla każdego z dwóch osiedli Atlas Estates 
w Warszawie, które w najbliższym czasie zostaną oddane do użytkowania. W budynku 
ConceptHouse Mokotów, położonym przy ul. Obrzeżnej 7a, została ona przygotowana we 
współpracy z firmą Out&In i obejmuje dwa pakiety do wyboru: ECO Concept w cenie 700 zł za m 
kw. oraz AVANGARD Concept w cenie 1100 zł za m kw. Przyszli mieszkańcy Apartamentów przy 
Krasińskiego, położonych przy ul. Przasnyskiej 11, mogą natomiast wybierać spośród trzech 
różnych pakietów przygotowanych z firmą Decoroom: wersję Silver za 600 zł za m kw., Gold za 
880 zł za m kw. lub Platinum za 1200 zł za m kw.

„Nabywcy nowych mieszkań, którzy chcą je samodzielnie wykończyć, często natrafiają na bariery, 
takie jak brak czasu lub doświadczenia czy trudności ze znalezieniem godnych zaufania 
specjalistów. Nasza oferta wykończenia pod klucz jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom takich 
klientów. Pozwoli im ona zaoszczędzić czas, potrzebny np. na zakup materiałów wykończeniowych
czy znalezienie odpowiedniej ekipy, zapewni sprawną realizację prac dzięki korzystaniu z usług 
kompetentnych, sprawdzonych fachowców, a także da im gwarancję jakości. Jednocześnie, klienci, 
którzy z różnych względów decydują się na samodzielne wykończenie lokalu, otrzymują od nas 
alternatywę w postaci karty rabatowej na materiały budowlane" – mówi Michał Witkowski, 
dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates.

Przygotowując ofertę wykończenia mieszkań, Atlas Estates zagwarantował wybór sprawdzonych 
podwykonawców oraz materiałów o wysokiej jakości i niesztampowym wzornictwie, takich 
renomowanych marek, jak Ceramika Paradyż, Marazzi, Villeroy&Boch, Cersanit, Koło, Roca, 
Grohe, Hansgrohe, Porta, Barlinek czy innych. Wachlarz dostępnych marek producentów oraz ich 
oferty produktowej zależy od wybranego pakietu, zaś zakres prac wykończeniowych w ramach 
wszystkich pakietów jest taki sam i obejmuje następujące elementy:

• montaż i wstawienie drzwi wewnętrznych, 
• ułożenie podłóg wraz z listwami przypodłogowymi, 
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów w całym mieszkaniu, 
• układanie płytek ceramicznych na podłogach i ścianach, 
• montaż ceramiki sanitarnej wraz z armaturą, 
• przyłącza hydrauliczne i elektryczne. 

Poza pracami wykończeniowymi, klienci korzystający z oferty mogą liczyć również na fachową 



pomoc projektanta podczas aranżacji wnętrz oraz na przygotowanie wizualizacji 3D kuchni i/lub 
łazienki w cenie pakietu. Za dopłatą istnieje również możliwość zlecenia dodatkowych prac 
wykończeniowych, np.: wykonania kuchni na zamówienie, instalacji sufitów podwieszanych czy 
nietypowego oświetlenia.

Umowę dotyczącą wykończenia lokali przyszli mieszkańcy podpsują z Atlas Estates. Dzięki temu 
mogą oni obniżyć koszty podatku VAT, którego stawka wynosi w takim przypadku 8%, a także 
sfinansować koszt wykończenia kredytem. Deweloper w ramach współpracy udziela gwarancji nie 
tylko na materiały wykończeniowe, ale również na jakość wykonanych robót.

Więcej informacji na temat możliwości wykończenia mieszkań można znaleźć na stronach 
internetowych osiedli Atlas Estates:

• http://www.conceptmokotow.pl/dokument/apartamenty/wykonczenie.html 
• http://www.przykrasinskiego.pl/pl/Pakiety-wykonczen 
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