Rodobens Urbanismo inaugura nova loja no sábado
No dia da inauguração serão comercializados lotes residenciais com condições
especiais e parcelas mensais a partir de R$ 299
Feira de Santana, agosto de 2016 – No sábado, 13 de agosto, a Rodobens Urbanismo
vai inaugurar, na Av. Getúlio Vargas, 2681, em Feira de Santana sua nova loja, onde
serão comercializados lotes residenciais dos empreendimentos Veredas e Vivari.
A nova loja será um espaço moderno e confortável preparado para receber os
interessados em adquirir os lotes residenciais da companhia. Uma equipe de corretores
estará de plantão diariamente para oferecer as melhores condições e recomendações.
Para comemorar a nova loja a Rodobens Urbanismo irá oferecer unidades do
empreendimento Veredas com entrada facilitada e mensais a partir de R$ 299,00. Há
terrenos disponíveis com metragem a partir de 140m², além de financiamento direto com
a construtora. O bairro planejado está em construção no prolongamento da avenida
Artêmia Pires, após os condomínios Terra Nova 1 e 2, ao lado do Vivari,
empreendimentos de sucesso da companhia. Os dois loteamentos terão infraestrutura
completa de rede de água, esgoto, ruas asfaltadas, iluminação pública e praça de lazer.
Serviço:
Local: Av. Getúlio Vargas, 2681
Data/Hora: Sábado, 13 de agosto a partir das 9h
Central de Vendas – 0800 603 3100
www.rodobensurbanismo.com.br
SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 25 anos, a construtora e incorporadora chegou
à marca de 167 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 55 cidades
de 12 estados brasileiros. A companhia tem capital aberto desde 2007, lançou mais de
64 mil unidades, somando 5,7 milhões de m² construídos, e faz parte das Empresas
Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no
mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário. Em 2015, a
empresa foi classificada como a 12ª maior empresa de construção e incorporação do
país pelo “Ranking ITC – As 100 Maiores Construtoras”, uma das mais importantes
instituições do país.
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Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
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