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EgeYapı Group’tan Pega Kartal’da
Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Büyük Fırsat
İstanbul’un yeni çekim merkezi Kartal’da rezidans anlayışına farklı bir bakış
açısı kazandırarak konforlu bir yaşamın kapılarını açan Pega Kartal, yeni
kampanya kapsamında yüzde 0,59’dan başlayan faiz oranı, 1 yıl taksit veya
peşinat erteleme imkanıyla ev sahibi yapıyor. Pega Kartal’lı olma imkânı
yakalayanlar 5 bin TL’den 20 bin TL’ye kadar olan dört farklı hediye çekine de
sahip oluyor.
EgeYapı Group, İstanbul Anadolu Yakası’nın iş ve yaşam merkezi Kartal’da inşa ettiği Pega Kartal
Projesi kapsamında yeni bir kampanya başlatıyor. Yatırımcılar, kampanya kapsamında ulaşım
kolaylığından sağlayacağı yüksek prim potansiyeline, sosyal imkânlarından sunduğu konfora kadar
birçok ayrıcalık sunan Pega Kartal’da yüzde 0,59’dan başlayan faiz oranı ve 1 yıl taksit erteleme
imkanıyla ev sahibi olabilecekler. Ayrıca kampanyadan faydalanarak Pega Kartal’lı olanlar 5 bin TL’den
20 bin TL’ye kadar olan hediye çeklerinden yararlanabilecekler.
Yüzde 0,59’dan başlayan faiz oranları
Eşsiz manzara, yüksek yaşam standardı ve konfor sunan Pega Kartal’ın 32 katlı rezidans bloğunda 64
metrekareden başlayan 1+1‘lerden 204 metrekarelik 4+1 ve dublekslere kadar 200 daire bulunuyor.
Dairelerin fiyatları 231 bin TL’den başlayıp 1 milyon 209 bin TL’ye kadar yüzde 1 KDV avantajıyla
yatırımcılara sunuluyor. EgeYapı Group, Pega Kartal’dan ev sahibi olmak isteyenlere birbirinden cazip
ödeme planları sunuyor.


1 Yıl Taksit Erteleme: Yeni kampanya kapsamında yüzde 0,59’dan başlayan faiz oranı ve 1 yıl
taksit erteleme imkânı sunuluyor. Ayrıca her bir daire için belirlenen hediye çekleriyle
avantaj, daha da cazip bir hale geliyor.



Banka Kredisi Büyük Destek: Fırsat kapsamında yüzde 1’i peşin, yüzde 24’ü 2014 Mart’ta ve
yüzde 75’ini de banka kredisiyle ödeme imkânı sunuluyor.



Sadece Yüzde 1 Peşinat: Yüzde 1 peşinat alınan fırsat kapsamında yüzde 24’ü 2013 Aralık’ta
ve yüzde 25’i de 2014 Aralık’ta ödeniyor. Kalan yüzde 50 için banka kredisi kullanılabiliyor.



Ara Ödemelerim Rahat Banka Kredim Az: Yüzde 5 peşinat alınan fırsatta toplam meblağın
yüzde 60’ı dört eşit taksitte 6’şar ay ara ile ödeniyor. Kalan yüzde 35 için ise banka kredisi
kullanılabiliyor.



Firma Taksiti: Yüzde 25’inin peşin olarak alındığı fırsat kapsamında kalan meblağın yüzde 25’i
2013 Aralık’ta ödeniyor. Geri kalan yüzde 50’lik kısım ise 24 ay eşit taksit imkanı sunuluyor.

Rezidans anlayışı farklı bir bakış açısı kazanıyor
Kadıköy – Kartal Metro Hattı’na yürüme mesafesinde bulunan, alışveriş merkezlerinin yanı başında
yer alan, adliye ve eğitim araştırma hastanelerine 5 dakika uzaklıkta konumlanan ve İstanbul’un
bağlantı noktalarında kolay ulaşım imkanı sunan Pega Kartal, konutlarda 40 metrekareye varan salon
genişliği ve yerden tavana uzanan cam sistemiyle ferah bir yaşamın kapılarını açıyor.
Pega Kartal, sosyal tesislerinde yer alacak olan buhar odası, Türk hamamı, masaj odaları, açık yüzme
havuzu ve fitness merkezi gibi olanaklarıyla hem günün stresinden arınmanızı sağlayacak hem de
keyfinize keyif katacak.
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