My Corbeanca RENT
este un proiect nou și UNIC ce vă

oferă o viață confortabilă așa

cum nu veți mai găsi

121 mp
Modelul
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114 mp
Modelul

De ce să închiriați în

My Corbeanca RENT? – Iată răspunsul

1. Închirierea - înseamnă libertate
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2. Este avantajos

Puteți închiria chiar astăzi o casă nouă, mobilată


Casele noastre sunt noi, de foarte bună calitate,


complet. Ați visat la un loc liniștit unde să puteti lucra?


moderne și confortabile. Nu are rost să vă „blocați” banii

Căutați o casă confortabilă pentru familia Dvs? V-ați

într-o investiție scumpă și, poate greu de transformat


gândit să aduceți părinții sau copiii mai aproape de

înapoi în bani, ci direcționați-vă banii în direcția de care

Dvs.? Acum este momentul. Și dacă nu vă va plăcea

aveți nevoie. Poate că nu aveți încă experiența de a


stilul de viață în afara orașului, sau veți dori o nouă

locui în afara orașului – sunt multe de care să aveți grijă,

schimbare, vă puteți muta într-un alt loc oricând.

și multe cheltuieli. De toate acestea ne vom ocupa noi.

3. Vecinii și comunitatea în general
Vecinii sunt un element important al unei vieți fericite.


La noi în My Corbeanca RENT avem o comunitate formată
de 200 de vecini prietenoși care s-au mutat deja în peste
100 de case construite de noi.


Nu căutăm chiriași pentru Cartierul nostru, căutăm prieteni
care să împărtășească aceleași valori cu ale noastre.
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4. Casele
- calitate ridicată a construcțiilor – casele sunt construite  

pentru noi



Și nu mai scriem despre banalități gen: ce frumos este să
locuiești într-o zonă ecologic curată, aproape de capitală, să
te plimbi cu copiii și cu câinele în parc, să respiri aer curat, și că
bunica Dvs va fi sigur încântată

04

- frumusețe și fiabilitate! încălzire în pardoseală, internet de

mare viteză, materiale de finisare de înaltă calitate,

suprafețe mari vitrate, canalizare, gaze și curent electric.

 

- toate casele sunt finalizate, fara riscuri de a mai fi deranjați 

de zgomotul altor viitoare lucrări de construcție

 

- peisajul va rămâne neschimbat - nu se vor construi clădiri

înalte, sau vre-un centru comercial lângă casa în care  

locuiți

 

- accesibilitatea Cartierului –
 foarte buna! Mai mult, în

2024-2025, Șoseaua de centură (în construcție) și un Drum

Expres spre București vor fi finalizate, iar nodul de legătură va

fi la 600 m de My Corbeanca RENT.

 

- Siguranță! Supraveghere video 24/7, restricții de intrare

pentru nerezidenți, confidențialitate

 

- costuri de operare reduse

Modelul 121 - perfect pentru o familie cu 2-3

copii și bunici
Suprafața totală
Camera de zi
Dormitoare
Băi
Bucătărie
Terasă
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121 mp
26,5 mp
12,5 | 13,3 | 19,7 mp
6,1 | 4,5 mp
11 mp
12,5 mp

MyCorbeanca

Modelul 121

MyCorbeanca

Modelul 114
Modelul 114 - cea mai bună alegere pentru

o familie cu copii
Suprafața totală

114 mp

Camera de z

22 mp

Dormitoare
Băi
Bucătărie
Terasă

12,1 | 13,5 | 14,7 mp
4,1 | 3,8 mp
11 mp
47 mp
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CONTACT
+40 (756) 637 750
Romania, Bucuresti, sector 1,

Sos Pipera, nr. 4, 014255
rent@mycorbeanca.ro
www.mycorbeanca.ro

Toate drepturile rezervate | 2022

www.mycorbeanca.ro

