
Inwestuj pewnie i bezpiecznie
Dziś kupujesz – na lata zyskujesz!

oxford-24
Wrocław - Lotnicza 100





Zapraszamy
do OXFORD-24 

OXFORD-24 to zespół nowoczesnych miniapartamentów 

o powierzchniach między 17 m2 a 35 m2 składających się 

z 1 lub 2 pokoi z aneksem kuchennym, łazienką oraz 

balkonem*. Przy tego typu lokalach źródłem sukcesu jest 

ich doskonałe, ergonomiczne i maksymalnie funkcjonalne 

zaprojektowanie. Tutaj każdy centymetr kwadratowy jest 

przemyślany.

Miniapartamenty, jako produkt inwestycyjny, cieszą się 

ogromną popularnością w USA i w krajach Europy 

Zachodniej. Obecnie ten model inwestowania kapitału 

spotyka się z coraz większym zainteresowaniem w Polsce, 

czego dowodem jest wzrostowy trend na rynku.

Jest to doskonały produkt
dla pracodawców i inwestorów.

* nie wszystkie lokale posiadają w standardzie balkon.
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Dla kogo
OXFORD-24?

Miniapartamenty to bezpieczny produkt inwestycyjny 

pozwalający na uzyskanie wysokiej stopy zwrotu                   

zainwestowanego kapitału i uzyskanie korzyści finansowych 

w długim okresie.

Jeśli:

jesteś inwestorem i poszukujesz pewnych

i bezpiecznych inwestycji z dostępem do nowoczesnych 

narzędzi inżynierii finansowej

jesteś pracodawcą i planujesz zakup lokali dla swojej 

kadry menadżerskiej/pracowniczej, zapewniających 

korzyści podatkowe i szybką amortyzację 

 

 chcesz postawić pierwsze kroki jako inwestor;
masz dobrą, perspektywiczną pracę; 

nie posiadasz jeszcze kapitału, a już szukasz 

możliwości jego bezpiecznego zainwestowania

szukasz wymarzonego mieszkania „na start”

to OXFORD-24
jest produktem dla Ciebie. 
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korzystny najem i zwrot 
kapitału na poziomie
do 11% w skali roku

idealny sposób
na dywersyfikację swojego 
portfela inwestycyjnego

Nasze miniapartamenty to: pewna i bezpieczna inwestycja 
przynosząca długofalowe zyski

Koszt lokalu
od 128,5 tys. PLN netto + VAT

Bardzo niski wkład własny wymagany
przy podpisaniu umowy - od 5% wartości lokalu
(przy finansowaniu zakupu w formie
leasingu nieruchomości)

Prawne wsparcie
ze strony dewelopera

Doskonała lokalizacja – ul. Lotnicza 100, Wrocław –
w najbliższym otoczeniu ErGoCity - modelowego,
zrównoważonego osiedla przyszłości 

Wykończenie lokalu pod klucz
wg wytycznych kupującego

Realizacja projektu
przez doświadczonego dewelopera

Bezpieczna lokata środków finansowych –
ochrona przed inflacją oraz wzrostowy
trend wartości produktu 

Zakup lokalu poprzez rachunek powierniczy
prowadzony przez Bank

Korzystna oferta finansowania
od partnerskich banków

Możliwość odliczeń podatkowych (VAT i PIT)
- dla osób  prowadzących działalność gospodarczą,
z możliwością  uzyskania szybkiej amortyzacji
(5 lat zamiast 40)

zarządzanie najmem przez 
profesjonalnego operatora na 
korzystnych warunkach

Bardzo korzystna cena najmu,
zapewniająca wysoki zwrot
na zainwestowanym kapitale 

korzyści podatkowe
– rozliczenia VAT i PIT
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Symulacja rentowności
projektu

Inwestycja w miniapartament to maxikorzyści
i możliwość uzyskania wysokiej stopy zwrotu

na zainwestowanym kapitale.

Standard lokalu Koszt lokalu 

Symulacja
rocznego poziomu
zwrotu na kapitale

1050 PLN netto czynsz/mc x 12 mcy = 12 600 PLN netto/rok

128 500 PLN netto
- cena zakupu miniapartamentu w stanie deweloperskim

Stan deweloperski = 9,8%
rentowność

Stan wykończony mieszkania
(elementy stałe)
- łazienka, aneks kuchenny,

sprzęt AGD, oświetlenie,

kompletna armatura sanitarna

1050 PLN netto czynsz/mc x 12 mcy = 12 600 PLN netto/rok

168 500 PLN netto
- cena zakupu miniapartamentu w stanie wykończonym

= 7,5%
rentowność

Dostępne na rynku produkty inwestycyjne (konto oszczędnościowe, lokaty bankowe,
fundusze strukturalne, akcje, obligacje) nie dają gwarancji tak stabilnego poziomu
zwrotu na zainwestowanym kapitale, ochrony przed inflacją i wartości wzrostowej
samego produktu.
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Stan lokalu - wykończenie pod klucz Koszt lokalu - 168 500 PLN

Zakup apartamentu 
przy wykorzystaniu leasingu operacyjnego

Zakup apartamentu 
za gotówkę

Roczny koszt leasingu 
5 212

Średnia roczna tarcza podatkowa*
7 393

Suma opłat Leasingowych [dla opcji 5 lat]*
Prowizja
Rata wstępna
Rata miesięczna (przez cały okres leasingu)
Kwota wykupu [jednorazowa amortyzacja]
Koszt Leasingu w okresie spłaty
Tarcza podatkowa w 1 roku
Tarcza podatkowa w latach 2-4 [rocznie]
Tarcza podatkowa w 5 roku [z ceną wykupu]
Razem tarcza podatkowa w okresie 5-letnim

Łączny koszt zakupu apartamentu
Całkowity przychód z najmu w okresie 5-letnim
Podatek dochodowy od najmu
Tarcza podatkowa do wykorzystania 
w prowadzonej działalności

Koszt zakupu apartamentu

V

2%
30%
  60  

5,50%

194 562
3 370

50 550
2 190
9 268

26 062
15 237

4 992
6 753

36 966

194 562
66 000
12 540
36 966

104 136

Koszt zainwestowanego kapitału własnego w okresie 5 lat 

[skalkulowany jako utrata potencjalnego zysku od 

zainwestowanych środków w obligacje]

Koszt zakupu apartamentu 
z uwzględnieniem kosztu kapitału własnego

17 149

121 285 

168 500

800
800
800

4 002

168 500
66 000
12 540

4 002

111 038

Zapłata za lokal - 100% wartości

Tarcza podatkowa w 1 roku
Tarcza podatkowa w latach 2-4 [rocznie]
Tarcza podatkowa w 5 roku [z ceną wykupu]
Razem tarcza podatkowa w okresie 5-letnim

Łączny koszt zakupu apartamentu
Całkowity przychód z najmu w okresie 5-letnim
Podatek dochodowy od najmu
Tarcza podatkowa do wykorzystania 
w prowadzonej działalności

Koszt zakupu apartamentu

141 031 

Koszt zainwestowanego kapitału własnego w okresie 5 lat 

[skalkulowany jako utrata potencjalnego zysku od 

zainwestowanych środków w obligacje]

Koszt zakupu apartamentu 
z uwzględnieniem kosztu kapitału własnego

29 993

wydatek

wpływ

wydatek

korzyść

strata

40 - okres amortyzacji*
2,5% stawka

Średnia roczna amortyzacja podatkowa
4 213

19 746  

Przy zakupie 9 apartamentów
10 kupujesz z oszczędności! 1 091 568  

12%

1 269 280  

* parametry kalkulacyjne: wpłata własna 30%, wykup 5,5%, okres 5-letni,
    oprocentowanie WIBOR + 5 pp.

177 712  
1 miniapartament

GRATIS

!

Symulacja kosztów
zakupu apartamentów
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Symulacja zysków 
z zakupu apartamentów

1
5

10
20
50

-128 500    
-642 500    

-1 285 000    
-2 570 000    
-6 425 000    

-115 900    
-579 500    

-1 159 000    
-2 318 000    
-5 795 000    

    

-62 270    
-311 351    
-622 703    

-1 245 405    
-3 113 513    

    

 12 663    
 63 313    

 126 626    
 253 252    
 633 131    

  97 442    
 487 211    
 974 423    

 1 948 846    
 4 872 114    

   

   193 363    
 966 813    

 1 933 627    
 3 867 254    
 9 668 134    

    

    301 888    
 1 509 439    
 3 018 878    
 6 037 757    

 15 094 391    
  

     1 099 803    
 5 499 014    

 10 998 028    
 21 996 056    
 54 990 140    

     2 579 093    
 12 895 463    
 25 790 925    
 51 581 851    

 128 954 627    
   

1
5

10
20
50

Symulacja 
przychodów z 
najmu na koniec 
danego okresu

Stan środków na 
koniec okresu 
z uwzględnieniem 
poniesionych 
nakładów

-
-
-
-
-

Rodzaj
symulacji

Koszt
zakupu

Po 1
roku

Po 5
latach

Po 10
latach

Po 15 
latach

Po 20 
latach

Po 25 
latach

Po 50 
latach

Po 75 
latach

Ilość 
zakup. 
apart.

12 600    
 63 000    

 126 000    
 252 000    
 630 000    

 66 230    
 331 149    
 662 297    

 1 324 595    
 3 311 487    

  141 163    
 705 813    

 1 411 626    
 2 823 252    
 7 058 131    

    

   225 942    
 1 129 711    
 2 259 423    
 4 518 846    

 11 297 114    
 

    321 863    
 1 609 313    
 3 218 627    
 6 437 254    

 16 093 134    
    

     430 388    
 2 151 939    
 4 303 878    
 8 607 757    

 21 519 391    
  

      1 228 303    
 6 141 514    

 12 283 028    
 24 566 056    
 61 415 140    

  

       2 707 593    
 13 537 963    
 27 075 925    
 54 151 851    

 135 379 627    
  

1
5

10
20
50

-168 500    
-842 500    

-1 685 000    
-3 370 000    
-8 425 000    

   

-155 900    
-779 500    

-1 559 000    
-3 118 000    
-7 795 000    

    

-102 270    
-511 351    

-1 022 703    
-2 045 405    
-5 113 513    

   

 -27 337    
-136 687    
-273 374    
-546 748    

-1 366 869    
    

   57 442    
 287 211    
 574 423    

 1 148 846    
 2 872 114    

   

    153 363    
 766 813    

 1 533 627    
 3 067 254    
 7 668 134    

    

     261 888    
 1 309 439    
 2 618 878    
 5 237 757    

 13 094 391    
   

      1 059 803    
 5 299 014    

 10 598 028    
 21 196 056    
 52 990 140    

   

      2 539 093    
 12 695 463    
 25 390 925    
 50 781 851    

 126 954 627    

1
5

10
20
50

Symulacja 
przychodów z 
najmu na koniec 
danego okresu

Stan środków na 
koniec okresu 
z uwzględnieniem 
poniesionych 
nakładów

-
-
-
-
-

Rodzaj
symulacji

Po 1
roku

Po 5
latach

Po 10
latach

Po 15 
latach

Po 20 
latach

Po 25 
latach

Po 50 
latach

Po 75 
latach

Ilość 
zakup. 
apart.

12 600    
 63 000    

 126 000    
 252 000    
 630 000    

 66 230    
 331 149    
 662 297    

 1 324 595    
 3 311 487    

  141 163    
 705 813    

 1 411 626    
 2 823 252    
 7 058 131    

    

   225 942    
 1 129 711    
 2 259 423    
 4 518 846    

 11 297 114    
 

    321 863    
 1 609 313    
 3 218 627    
 6 437 254    

 16 093 134    
    

     430 388    
 2 151 939    
 4 303 878    
 8 607 757    

 21 519 391    
  

      1 228 303    
 6 141 514    

 12 283 028    
 24 566 056    
 61 415 140    

  

       2 707 593    
 13 537 963    
 27 075 925    
 54 151 851    

 135 379 627    
  

Stan lokalu - deweloperski Koszt lokalu - 128 500 PLN

Stan lokalu - wykończenie pod klucz Koszt lokalu - 168 500 PLN

Do symulacji przyjęto:
-  wskaźnik inflacyjny na poziomie 2,50%/rok
- spodziewana cena najmu - 1050 PLN/mc

Koszt
zakupu
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ErGoCity
Prestiżowe sąsiedztwo

Ta część miasta jest obecnie bardzo mocno wspierana 
inwestycyjnie. To w tym rejonie powstały i wciąż 
powstają nowe, strategiczne inwestycje, do których 
zaliczamy m.oin. Stadion Wrocław, Osiedle WUWA2, 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny, Autostradowa 
Obwodnica Wrocławia, jak również modelowe osiedle 
ErGoCity.

Potencjał komunikacyjny
Lotnicza 100 to doskonale skomunikowane miejsce, w obrębie którego biegnie 4-pasmowa arteria ulicy Lotniczej 

połączona z węzłem komunikacyjnym dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.  Do obsługi komunikacji publicznej 

funkcjonuje nowoczesne centrum przesiadkowe „Park & Ride”, zapewniające dostęp do połączeń kolejowych (kolej 

miejska i dolnośląska), autobusowych i tramwajowych. Dojazd do lokalizacji obsługują 4 linie tramwajowe oraz 3 

autobusowe.

Potencjał centrotwórczy i ekonomiczny
W najbliższym sąsiedztwie znajduje się jedna z ikon miasta - nowoczesny Stadion Wrocław, będący areną dla niezwykłych 

wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, a przylegające do niego tereny mają wysoki potencjał inwestycyjny, 

istotny z punktu widzenia rozwoju ekonomicznego tego rejonu miasta. W najbliższym otoczeniu inwestycji powstanie 

ErGoCity – modelowe, zrównoważone osiedle przyszłości. Ta unikatowa inwestycja również przyczyni się do wzrostu 

atrakcyjności, a tym samym wartości miniapartamentów OXFORD-24.

Potencjał terenów zielonych
Lotnicza 100 znajduje się w wyjątkowym miejscu otoczonym licznymi terenami zielonymi oraz oczkami i akwenami 

wodnymi, takimi jak: Park Pilczycki, Staw Pilczycki, rzeka Ślęza, Kąpielisko Glinianki i Las Kuźnicki. Ten ekologiczny 

aspekt podnosi atrakcyjność lokalizacji i umożliwia stworzenia przyjaznego i ekologicznego miejsca do życia.

Jest to bardzo atrakcyjne miejsce zarówno dla 
najemców oraz pracodawców szukających dobrze 
skomunikowanego miejsca z całym miastem i jego 
okolicami, jak również dla inwestorów szukających 
produktów inwestycyjnych znajdujących się w atrak-
cyjnej lokalizacji.

Nasze miniapartamenty znajdują się w doskonałej
lokalizacji przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu! 
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„NOWE ŻERNIKI”
- WUWA2
inwestycja
mieszkaniowa

TERENY INWESTYCYJNE
strategiczne
dla rozwoju
ekonomicznego
tego rejonu 

STADION WROCŁAW
- kulturalne
i rozrywkowe
serce Wrocławia

WĘZEŁ
KOMUNIKACYJNY

STACJA KOLEJOWA
WROCŁAW STADION

DWORZEC KOLEJOWY
WROCŁAW KUŹNIKI

PARK PILCZYCKI,
STAW PILCZYCKI
tereny
wypoczynkowo-
rekreacyjne

OSIEDLE
MIESZKALNE

ROZLEGŁE
TERENY ZIELONE

KĄPIELISKO „GLINIANKI”
strefa wypoczynkowo-
rekreacyjna

LAS KUŹNICKI
teren rekreacyjny
położony wzdłuż
brzegu rzeki Ślęzy
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BIO PARK

WĘZEŁ
KOMUNIKACYJNY

WĘZEŁ
KOMUNIKACYJNY

LOTNICZA

MODELOWE OSIEDLE
PRZYSZŁOŚCI

Nasze miniapartamenty znajdują się w doskonałej
lokalizacji przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu! 

OXFORD-24

„NOWE ŻERNIKI”
- WUWA2
inwestycja
mieszkaniowa

TERENY INWESTYCYJNE
strategiczne dla rozwoju
ekonomicznego tego rejonu 

STADION WROCŁAW
- kulturalne
i rozrywkowe
serce Wrocławia

WĘZEŁ
KOMUNIKACYJNY

STACJA KOLEJOWA
WROCŁAW STADION

PARK PILCZYCKI,
STAW PILCZYCKI
tereny
wypoczynkowo-
rekreacyjne

OSIEDLE
MIESZKALNE

ROZLEGŁE
TERENY ZIELONE

KĄPIELISKO „GLINIANKI”
strefa wypoczynkowo-rekreacyjna

LAS KUŹNICKI
teren rekreacyjny
położony wzdłuż
brzegu rzeki Ślęzy
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OXFORD-24

DWORZEC KOLEJOWY
WROCŁAW KUŹNIKI

A8

DK94
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ErGoCity
Prestiżowe sąsiedztwo

Oxford-24 położony jest w najbliższym sąsiedztwie ErGoCity
‒ modelowego, zrównoważonego osiedla przyszłości,
które już niebawem stanie się wizytówką Wrocławia. 

ZRÓWNOWAŻONE, MODELOWE
OSIEDLE PRZYSZŁOŚCI

OSIEDLE PRZYJAZNE
SENIOROM

PRZYJAZNE
DLA MŁODYCH NA START

PRZYJAZNE OSIEDLE
DLA CAŁEJ RODZINY

STWORZONE Z MYŚLĄ
O DZIECIACH I MŁODZIEŻY

ZIELONE SERCE
MIASTA

ELEKTRYCZNE
MIASTO

ZRÓWNOWAŻONE 
OSIEDLE

MODELOWE OSIEDLE
SMART CITY

ECO MIEJSCA
PRACYMIEJSCE DO WYPOCZYNKU,

ROZRYWKI I EDUKACJI

PRZYJAZNE USŁUGI
- WSZYSTKO DO ŻYCIA
W JEDNYM MIEJSCU

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE
TECHNOLOGIE DLA
KOMFORTU ŻYCIA I PRACY
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Z myślą
o najemcach

OXFORD-24 to nie tylko mieszkania. Zdajemy sobie 
sprawę, że każdy z najemców ma swoje codzienne 
potrzeby w bardzo różnych obszarach. Na ocenę 
atrakcyjności miejsca ma również wpływ, w jaki sposób 
najemcy będą mogli zaspokajać swoje potrzeby. 

W związku z powyższym nasza inwestycja została   
tak zaprojektowana, aby wyjść naprzeciw ich          
oczekiwaniom i potrzebom.

W samym budynku, w ramach części wspólnych,

najemcy będą mieli do swojej dyspozycji m.in.:

funroom-y

sale fitness

siłownię

rowerownię

wózkarnię

salę jogi

przestrzeń eventową

portiernię

W najbliższym otoczeniu będzie można skorzystać z:

punktów gastronomicznych, restauracji

wypożyczalni elektrycznych samochodów

wypożyczalni rowerów miejskich

delikatesów, sklepów spożywczych

i ze zdrową żywnością, drogerii

punktów usługowych tj.: fryzjer, kosmetyczka,

szewc, apteka, itp.

punktu pocztowego

punktów bankowych

pralni

ścieżek rowerowych i biegowych

obiektów spędzania czasu wolnego

licznych terenów zielonych i nadbrzeża Ślęzy

placów zabaw

Tutaj wszystko
jest w zasięgu ręki.
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Najlepszy na rynku
produkt inwestycyjny

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

LOKATY BANKOWE

FUNDUSZE STRUKTURYZACYJNE

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

INWESTYCJE W DOBRA LUKSUSOWE

INWESTYCJA OXFORD-24

Nasz produkt inwestycyjny wygrywa z lokatami             

bankowymi, produktami strukturyzowanymi, z aktywa-

mi z giełdy papierów wartościowych, funduszami 

opartymi w inwestowanie w dobra luksusowe itp. 

Dzieje się tak z wielu przyczyn, ale do najważniejszych 

należy fakt, że eliminuje pośredników na rynku inwe-

stycyjnym, daje wysokie poczucie bezpieczeństwa, 

wysoką stopę zwrotu, szybką możliwość upłynnienia 

na rzecz gotówki, ochronę przed inflacją oraz jest 

produktem  o wzrostowej wartości.

Postrzegany jest jako produkt emerytalny w okresie 

jesieni życia, ale też produkt, który może być przeno-

szony jako aktywo z pokolenia na pokolenie, czyli 

zapewnia dobrobyt i dostatek dzieciom oraz wnukom. 

 

Miniapartamenty Oxford-24 to nie tylko zakup samego 

lokalu, ale również udziałów w częściach wspólnych         

i współdzielonych. To zakup miejsca do życia,                     

odpoczynku, rozwoju wewnętrznego i budowania 

relacji z innymi mieszkańcami.
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Wariant OMEGA
przestronna  jednostka
o powierzchni 19.85 m2

Wariant SIGMA
funkcjonalna  jednostka
o powierzchni 19.15 m2

Wariant ALFA
komfortowa jednostka
o powierzchni 29.04 m2

Wariant DELTA
kameralna jednostka
o powierzchni 17 m2

Wybierz miniapartament
dla siebie
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Aneks kuchenny
z podstawowym wyposażeniem.

Przedpokój

Strefa pracy
uzupełniona o wygodne biurko.

Pokój dzienny
z aneksem
kuchennym
pow. 18.07 m2

Rozrywka, relaks
Wygodna sofa oraz zestaw kina 

domowego zapewnią odprężenie

oraz pozytywne emocje.

W łatwy sposób zamienisz sofę

w miejsce do spania i przenocujesz 

swoich gości.

Łazienka
pow. 2.74 m2

Dopasowana do potrzeb mieszkańców,

wyposażona we wszystkie niezbędne elementy 

pozwalające zadbać o higienę osobistą. 

Loggia
pow. 2.90 m2

Pojemna szafa
na całą wysokość mieszkania wyposażona w lustro 

pełni funkcję małej garderoby. Znajdzie się tu miejsce 

na odzież, obuwie i przedmioty codziennego użytku. Sypialnia
prywatna przestrzeń o pow. 8.23 m2

Pranie, gotowanie
Powiększony aneks kuchenny

uzupełniony o stanowisko

na pralkę idealnie wpisuje się

w niewielką przestrzeń, co pozwala 

uzyskać optymalną przestrzeń

do pracy oraz wygodny salon.

Miejsce na pralkę
zabudowaną w szafie.

Wariant ALFA
komfortowa jednostka
o powierzchni 29.04 m2

Sen, odpoczynek
Przestrzeń projektowana z myślą o komforcie i odpoczynku,

z wygodnym, dwuosobowym łóżkiem. Dodatkowym atutem 

jest dostęp do loggii. Pozostałe rozwiązania związane z rozrywką, czasem 
wolnym i nauką znajdują się w częściach wspólnych. 
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Wariant OMEGA
przestronna jednostka
o powierzchni 19.85 m2

Aneks kuchenny
z podstawowym wyposażeniem.

Strefa pracy
uzupełniona o wygodne biurko.

Pokój dzienny
z aneksem kuchennym
pow. 15.10 m2

Łazienka
pow. 2.45 m2

Dopasowana do potrzeb

mieszkańców, wyposażona

we wszystkie niezbędne

elementy pozwalające

zadbać o higienę osobistą. Pojemna szafa
na całą wysokość mieszkania

wyposażona w lustro pełni funkcję

małej garderoby. Znajdzie się tu

miejsce na odzież, obuwie

i przedmioty codziennego użytku.

Sen, odpoczynek
Przestrzeń projektowana z myślą o komforcie i odpoczynku, 

wyposażona w wygodną, rozkładaną, 2-osobową sofę,

dzięki której pokój dzienny zamienia się w przestrzeń nocną.

Pranie, gotowanie
Powiększony aneks kuchenny

uzupełniony o stanowisko

na pralkę idealnie wpisuje się

w niewielką przestrzeń, co pozwala 

uzyskać optymalną przestrzeń

do pracy oraz wygodny salon.

Miejsce na pralkę
zabudowaną w szafie.

Pozostałe rozwiązania związane z rozrywką, czasem 
wolnym i nauką znajdują się w częściach wspólnych. 
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Wariant SIGMA
funkcjonalna jednostka
o powierzchni 19.15 m2

Aneks kuchenny
z podstawowym wyposażeniem.

Strefa pracy
uzupełniona o wygodne biurko.

Przedpokój
pow. 1.90 m2

Pokój dzienny
z aneksem
kuchennym
pow. 14.80 m2

Łazienka
pow. 2.45 m2

Dopasowana do potrzeb mieszkańców, 

wyposażona we wszystkie niezbędne elementy 

pozwalające zadbać o higienę osobistą. 

Pojemna szafa
na całą wysokość mieszkania wyposażona w lustro pełni 

funkcję małej garderoby. Znajdzie się tu miejsce na odzież, 

obuwie i przedmioty codziennego użytku.

Sen, odpoczynek
Przestrzeń projektowana z myślą o komforcie

i odpoczynku. Główny element stanowi wygodna,

rozkładana sofa, będąca w stanie pomieścić 2 osoby,

dzięki której pokój dzienny nocą zamienia się

w przestronną sypialnię.

Miejsce na pralkę
zabudowaną w szafie.

Pozostałe rozwiązania związane z rozrywką, czasem 
wolnym i nauką znajdują się w częściach wspólnych. 
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Wariant DELTA
kameralna jednostka
o powierzchni 17 m2

Strefa pracy
uzupełniona o wygodne biurko.

Przedpokój
pow. 1.75 m2

Pokój dzienny
z aneksem kuchennym
pow. 12.20 m2

Łazienka
pow. 2.90 m2

Dopasowana do potrzeb mieszkańców, 

wyposażona we wszystkie niezbędne elementy 

pozwalające zadbać o higienę osobistą. 

Pojemna szafa
na całą wysokość mieszkania, wyposażona

w lustro, pełni funkcję małej garderoby.

Znajdzie się tu miejsce na odzież, obuwie

i przedmioty codziennego użytku.

Praca, rozrywka
Wielofunkcyjna przestrzeń przeznaczona

do pracy, rozrywki oraz do spożywania posiłków.

Rozwiązanie w postaci mobilnego biurka pomaga

wygospodarować dodatkową przestrzeń.

Sen, odpoczynek
Przestrzeń projektowana z myślą o komforcie

i odpoczynku. Główny element stanowi wygodna,

rozkładana sofa, dzięki czemu pokój zyskuje

dodatkową przestrzeń.

Miejsce na pralkę
zabudowaną w szafie.

Pozostałe rozwiązania związane z rozrywką, czasem 
wolnym i nauką znajdują się w częściach wspólnych. 
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Profesjonalne zarządzanie najmem
- nasze zarządzanie, Twój komfort

bieżąca konserwacja i Serwis 24 h 

wykończenie pod klucz i remonty

prowadzenie rozliczeń mediów 
i najemców

przygotowanie
nieruchomości do najmu

kompleksowe administrowanie
nieruchomością

zarządzanie najmem

Zarządzanie najmem można powierzyć doświadczonemu operatorowi, który w swoich zasobach ma zespół specjalistów 

posiadających unikatowe kompetencje, wiedzę i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu najmem. Dając gwarancję 

najwyższej jakości usług oferujemy zarządzanie najmem nieruchomości, w tym miniapartamentów OXFORD-24       

w pełnym zakresie.
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oxford-24
Wrocław - Lotnicza 100

Zapraszamy do współpracy

Zastrzeżenia prawne.
Niniejszy dokument (dalej: Dokument) ma charakter czysto informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19). 
Dokument nie może być również traktowany w szczególności jako porada inwestycyjna, prawna lub podatkowa.
Dokument wykonany został z należytą starannością, przy wykorzystaniu wiarygodnych źródeł informacji. Dokument oparty jest jednakże na założeniach, które mogą, ale nie muszą okazać się 
prawidłowe. W związku z powyższym, informacje umieszczone w Dokumencie nie mogą być traktowane jako wiążące oświadczenia Spółki m.in. w zakresie szczegółowego wyglądu inwestycji,  
oferowanych przez inwestycję funkcjonalności oraz przyszłych wyników inwestycyjnych. Informacje zawarte w Dokumencie w każdym przypadku mogą podlegać zmianom.
Spółka, jej udziałowcy, członkowie organów, ani żaden podmiot powiązany ze Spółką nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki decyzji podjętych przez inwestora na podstawie Dokumentu lub 
jakiejkolwiek informacji w nim zawartej. Treść Dokumentu nie może być interpretowana jako zawierająca lub stanowiąca jakiekolwiek bezpośrednie czy dorozumiane zapewnienia lub gwarancje Spółki. 
Spółka nie będzie zobowiązana do weryfikacji, potwierdzenia ani podawania do wiadomości publicznej żadnych aktualizacji informacji zawartych w Dokumencie, powstałych m.in. z uwagi na zmiany 
zamiarów Spółki lub wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności, które będą miały wpływ na informacje w Dokumencie. 

Daniel Szewc
Wiceprezes Zarządu

669 771 551
d.szewc@gc-deweloper.pl

Biuro Sprzedaży
ul. Nowy Świat 30, Wrocław

71 321 52 00
sprzedaz@gc-deweloper.pl


