Rodobens Negócios Imobiliários realiza a campanha
“Seu imóvel do seu jeito”
São condições especiais de negociação como entrada facilitada e plano de
pagamentos customizado. Última oportunidade de garantir um terreno no
empreendimento Terra Jardim Uberaba

Uberaba, 12 de setembro de 2017 – A Rodobens Negócios Imobiliários realiza,
até o dia 30 de setembro, a campanha “Seu imóvel do seu jeito” e negociará
lotes do empreendimento Terra Jardim Uberaba com condições especiais. Os
terrenos têm valores a partir de R$ 79.000,00.
O loteamento residencial está em construção na avenida Geraldo Formiga,
próximo à Filomena Cartafina, no bairro Recreio dos Bandeirantes. São mais de
300 lotes residenciais com áreas a partir de 250m².
O novo bairro planejado será entregue com toda a infraestrutura: ruas e avenidas
asfaltadas, água, luz, saneamento e iluminação pública e área de lazer, inclusive
com quadra de esportes, preparada para os futuros moradores.
Interessados devem acessar o site www.rodobensimoveis.com.br e conferir
todas as cidades e empreendimentos participantes da campanha.
Serviço:
Campanha “Seu imóvel do seu jeito”
até 30 de setembro
Site: www.rodobensimoveis.com.br
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há mais de 25 anos, a construtora e incorporadora tem 169
empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades de 12 estados brasileiros.
Com capital aberto desde 2007, tem mais de 64 mil unidades lançadas, somando 6,1 milhões de
m² construídos, e faz parte das Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do
país, com atuação nos segmentos financeiro e de varejo automotivo – Banco, Consórcio,
Corretora de Seguros, Leasing & Locação, Automóveis e Veículos. Com atuação nacional, o
grupo tem tradição de mais de 68 anos.
Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Paula Alface Dubois – paula.alface@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5118 e (11) 94502-0396
Cristiene Crevellari – cristiene.crevellari@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5110 - (11) 98902-970

