Kiptaş Vaditepe Gölevleri
Cennetten Bir Köşe Gibi
Kiptaş Vaditepe Gölevleri, geçtiğimiz yılın aralık ayında
tamamlandı. Konutların çok büyük bir kısmının satıldığı proje,
186000 metrekare alan üzerine inşa edildi. Konut sayısı toplam
357. En küçüğü 1+1 olmak üzere 2+1, 3+1 ve 4+1 gibi konut
türleri mevcut. Projede dükkan veya ticari yapı bulunmuyor.
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Kiptaş Vaditepe Gölevleri konutlarında 1+1dairelerin fiyatları
350 bin TL’den başlıyor. 2+1 dairelerde nn düşük fiyat 656 bin
TL olarak belirlenmiş. Projede 3+1 daireler için taban
fiyat 742 bin TL olarak ilan edilirken 4+1 daireler ise 1
milyon 342 bin TL başlangıç fiyatları ile satışa sunuldu.
Ödeme Seçenekleri: Banka kredisi ile daire almak mümkün. Buna
göre 24 aylık vade seçeneklerinden yararlanmak mümkün. Vade
farkı olmadan taksit imkanları söz konusu.
Konut Özellikleri: Konutların en küçüğü 69 metrekare olarak
tasarlanmış. En büyük ve geniş konutun alanı ise 234
metrekare.
Lokasyon: Kiptaş Vaditepe Gölevleri, son derece merkezi bir
konumda bulunuyor. Kanal İstanbul’un yapılacağı bölge, Kuzey
Marmara Otoyolu ve 3.Havaalanına son derece yakın.
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En küçüğü 69 metrekare, en büyüğü ise 234 metrekare olarak
planlanan dairelerin bulunduğu sitenin özellikleri şöyle:
Futbol sahası
Bar
Kapalı yüzme havuzu
Çocuk oyun bölümü
Spa
Okul
Güvenlik
Kameralı güvenlik sistemi
Göz manzarası
Açık otopark
Vadi manzarası

Kapalı otopark
Türk hamamı
Yürüyüş yolu
Sauna
Fitness
Kreş
Kiptaş Vaditepe Gölevleri içerisinde yer alan binaların
hepsinde hidrofor su deposu yer bulunuyor. Bunun yanı sıra
jeneratör de dikkat çekici özellikler arasında bulunmakta.
Sprinkler sistemine sahip olan binalarda asansör ve yangın
merdiveni de yer alıyor. Ayrıca resepsiyon ve paratoner, gibi
ekstra özellikler de mevcut.
Merkezi ısıtma sistemine sahip olan dairelerde, ankastre beyaz
eşyalar da mevcut. Isı pay ölçer sisteminin kullanıldığı
dairelerde balkon bulunurken projede teraslara da yer
verilmiş.

KİPTAŞ Merkez İletişim Hattı
0212 414 9898 Bize Sorun

KİPTAŞ Konutları Projeleri ve KİPTAŞ Haberleri
KİPTAŞ Projeleri ve KİPTAŞ Konutları ve KİPTAŞ Sosyal
Konutları sayfalarımızdan projelerle ilgili bilgileri
edinebilirsiniz. Projelerin ilerleyiş ve kuruluş içi
haberlerini de KİPTAŞ Haber sayfalarımızda bulabileceksiniz.
KİPTAŞ tarafından inşa edilen konutlar hakkında bizlere
iletmek istediğiniz bilgileri İletişim sayfamızdan
ulaştırabilirsiniz. Konut Projeleri hakkında sormak
istediklerinizi, ilgili projenin sayfası altındaki formdan
iletebilirsiniz.
KİPTAŞ’ın satış ve kredilendirme sisteminin İslâm hukûkuna
uygunluğu ve düzenlediği sâir kampanyaların fâiz içerip
içermediği hakkında, İslâmî Konut Finansmanı Makalelerimizi
incelemenizi tavsiye ediyoruz. İlgili yazılar altında

sorularınızı yöneltmekten çekinmeyiniz.

