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W dniach 1-2 września w Gdynia Arenie odbędzie się – pod patronatem
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka - kolejna edycja Targów
Mieszkaniowych Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, których organizatorem jest
Murator EXPO. W jednym miejscu i czasie można będzie zapoznać się z ofertą
deweloperów, banków i pośredników kredytowych oraz firm wyposażających
wnętrza. Wstęp wolny.

 

Premiery i promocje na Targach Mieszkaniowych Murator EXPO to już tradycja. Wiele firm
specjalnie do targów czeka z oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży mieszkań w nowych inwestycjach.
Wystawcy zapowiadają atrakcyjne promocje i wysokie rabaty, niedostępne na co dzień w biurach
sprzedaży. Warto pytać i negocjować na Targach.

 

Tym razem na targowych gości czekać będą firmy realizujące projekty w Gdyni i okolicach, a wśród
nich m.in.: ALLCON, ARCHICOM, DEKPOL, EURO STYL, SEMEKO czy TS INVEST. Targi urozmaici
strefa aranżacji wnętrz, a w niej między innymi: Galeria Wnętrz CITY MEBLE, Studio Mebli



Kuchennych DOMLUX, Studio Mebli Kuchennych Milman.

 

Czy kupowanie mieszkania w budowie jest bezpieczne?

Od ponad 6 lat klientów firm deweloperskich chroni ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwana powszechnie ustawą deweloperską. Jednak Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uważa, że finansujący budowę nowych mieszkań nadal
dużo ryzykują, bowiem gdyby w trakcie budowy deweloper zbankrutował, mogliby stracić
przynajmniej część wpłat. UOKiK przygotował, zatem projekt nowelizacji ustawy deweloperskiej, w
którym proponuje m.in.: dodatkowe zabezpieczenie tych pieniędzy. Problem w tym, że przeciw
takiemu rozwiązaniu ostro protestują deweloperzy. Zapewniają, że ich klienci mogą się czuć
bezpieczni. I ostrzegają, że zmiany mogą skutkować spadkiem podaży nowych mieszkań, a
konsekwencji wzrostem ich cen.

Kto w tym sporze ma rację? Jakie jeszcze poprawki, które mają poprawić ochronę kupujących nowe
mieszkania, proponuje UOKiK?

Dyskusja na ten temat, którą poprowadzi Marek Wielgo, redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl,
odbędzie się 1 września (sobota) w godzinach 12.00-13.30 w hali Gdynia Arena. Wstęp wolny.
Zaproszenie do udziału w debacie przyjął Prezes UOKiK Marek Niechciał oraz przedstawiciele
trójmiejskich deweloperów.

 

Posłuchaj eksperta

Warto przyjść na targi i skorzystać z bogatego programu otwartych wykładów prowadzonych przez
niezależnych specjalistów. Nie zabraknie dużej porcji wiedzy z dziedziny finansowania
nieruchomości, a w szczególności tych traktujących o kredycie hipotecznym i procedurach jego
pozyskania. Nie do przecenienia są także techniczne wskazówki - jak uniknąć błędów przy odbiorze
mieszkania od dewelopera czy warsztaty poświęcone aranżacji wnętrz, dostosowaniu do własnych
potrzeb mieszkania od dewelopera bądź przebudowie mieszkania z rynku wtórnego.

 

Profesjonalne wydawnictwa zabierzesz do domu

Wszyscy goście targów otrzymają Raport „Trójmiejskie Inwestycje Mieszkaniowe” z obszernym
działem prezentującym inwestycje mieszkaniowe realizowane na terenie Gdyni i okolic, dokładne
informacje o lokalizacji inwestycji, cenie, metrażu, terminie zakończenia budowy, kontakt do biura
sprzedaży oraz wizualizację budynku. Odwiedzający targi otrzymają również czasopisma o tematyce
wnętrzarskiej oraz mapy inwestycji mieszkaniowych.
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