
Mzuri CFI 11, maj 2020

ZWROT Z NAJMU 6%!

Promocyjna oferta sprzedaży 
mieszkań w Warszawie

Inwestycja Kordeckiego 27

70 % mieszkań sprzedane!
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 Rozwijająca się lokalizacja blisko śródmieścia stolicy o bardzo dobrej komunikacji

i rozwijanej obecnie III linii metra

 Dynamiczny rynek warszawski z wysokim wzrostem czynszów najmu (+6,5%),

jak i cen mieszkań (+12,1%)

 Wysoki zwrot z najmu od 6% rocznie (po uwzględnieniu kosztów zarządzania!)

 Cena zakupu najtańszej jednostki najmu – w stanie deweloperskim od 246.000 zł,

pod klucz 281.000 zł

 Czynsz wyższy aż o kilkanaście tysięcy zł rocznie niż w konkurencyjnych ofertach

 Doświadczony operator z sukcesami w komercjalizacji całych budynków

(zawsze osiągaliśmy wyższy czynsz i zwrot niż szacowany w ofertach)

 Przez pierwsze trzy lata Mzuri nie pobiera opłat za zarządzanie najmem!

 Możliwość zastosowania przyspieszonej amortyzacji dla części lokali

 Bliski termin oddania inwestycji. Mieszkania będą gotowe do najmu już w
czerwcu 2020 r.

 70% mieszkań już sprzedanych

KLUCZOWE ZALETY OFERTY
Warszawa, ul. Kordeckiego 27
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Budynek znajduje się

w dzielnicy Praga

Południe, przy Placu

Szembeka w odległości

ok. 8 km od ścisłego

centrum miasta. Posiada

dobrze rozbudowaną

komunikację miejską

(tramwaj, autobus,

w przyszłości metro).

Atutem okolicy jest

bliskość ul. Grochowskiej

- jednej z głównych

arterii dzielnicy, co

gwarantuje szybki

dojazd do centrum

miasta oraz dobrze

rozwinięta okoliczna

infrastruktura.

LOKALIZACJA I OTOCZENIE BUDYNKU
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

Zapraszamy do obejrzenia filmu, na którym prezentujemy wygląd okolicy

https://www.youtube.com/watch?v=ZJbpd4PFhW4
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W pobliżu Kordeckiego 27 będzie

przebiegała planowana obecnie

III linia metra z Dworca

Wschodniego na Gocław.

Najbliższa stacja będzie położona

przy Rondzie Wiatraczna, w

promieniu 5 minut jazdy

tramwajem lub rowerem

i ok. 10 minut piechotą. Dzięki

temu dojazd do kluczowych

punktów Warszawy będzie

bardzo krótki.

Nieruchomości przy stacjach

metra mają prawidłowość

szybkiego wzrostu na wartości

oraz wysokiej popularności wśród

najemców

III LINIA METRA
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

Przeczytaj o planowanej III linii metra

Kordeckiego 27

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/jest-przetarg-na-koncepcje-iii-linii-miedzy-stadionem-a-goclawiem-61676.html
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DOCELOWY WYGLĄD BUDYNKU
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

Liczba kondygnacji 
z piwnicą

Powierzchnia działki

Docelowa powierzchnia 
użytkowa

Technologia budowy

5

222 m2

694 m2

cegła

żelbet 

Podstawowe informacje – stan docelowy



6MZURI CFI 11

 Nie możemy pokazać Państwu zdjęć gotowego budynku i
mieszkań, gdyż prace budowlane nadal trwają i zakończą się
za kilka miesięcy.

 Przedstawiamy natomiast Państwu zdjęcia z prowadzonej
obecnie budowy

ZDJĘCIA REMONTU
Warszawa, ul. Kordeckiego 27
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WYKONCZENIE MIESZKAŃ
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

 Jeżeli ciekawi Państwa jak wyglądać będą wykończone mieszkania, zapraszamy do
obejrzenia poniższych zdjęć. Są to zdjęcia mieszkań wykonane w naszej wcześniejszej
inwestycji w Krakowie. W podobnym standardzie i stylu będą utrzymane mieszkania
w inwestycji Kordeckiego 27.
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OGÓLNY HARMONOGRAM INWESTYCJI
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

Sierpień 2018 Rozpoczęcie prac remontowych

I kwartał 2020
Zakończenie realizacji głównego remontu, rozpoczęcie 

wykańczania i meblowania lokali

II kwartał 2020
Zakończenie prac wykończeniowych i wyposażania lokali

Rozpoczęcie meblowania

Lipiec 2020 Rozpoczęcie poszukiwania najemców

 Budynki na wynajem tworzone przez Mzuri (np. Pabianicka 35 i Targowa 55

w Łodzi, Narutowicza 56C w Lublinie), dzięki wysokiemu standardowi

wykończenia i wysokiej funkcjonalności dla najemców oraz gotowości całego

budynku naraz, są bardzo szybko komercjalizowane (w przeciwieństwie do

innych inwestycji deweloperskich, w których wykańczanie sąsiadujących

mieszkań trwa miesiącami).

 Dzięki powyższym przewagom, przy pierwszym wynajęciu cały budynek jest

zazwyczaj komercjalizowany w ciągu niecałego miesiąca, osiągając o 5-15%

wyższe czynsze najmu i zwroty niż zakładane w prognozach!
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Oferujemy Państwu do nabycia 4 z 16 znajdujących się w budynku lokali

mieszkalnych, które tworzą w sumie 8 oddzielnych jednostek najmu:

 4 x „2-pak” składający się z dwóch kawalerek

Lokale oferowane są jako tzw. „dwupaki”, co oznacza, iż formalnie jedna

samodzielna nieruchomość będzie składać się z dwóch niezależnych kawalerek

(jednostek najmu), które mogą być wynajmowane oddzielnie (każda posiada

własne wejście, łazienkę, aneks kuchenny). Dzięki temu ich dochody z najmu i

rentowność jest wyższa od standardowych mieszkań (najemcy płacą za pokoje, a
nie metraż).

Na kolejnych stronach znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje

o poszczególnych mieszkaniach i ich rzuty. Powierzchnie lokali oraz układ łazienek

pokazane na kolejnych stronach mogą nieznacznie się różnic w wyniku prac

budowlanych i wykończeniowych.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Informacje wstępne
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Rzut parteru

* Powierzchnie lokali oraz układ łazienek pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku prac
budowlanych i wykończeniowych. Ewentualna zmiana powierzchni nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny
mieszkania.

** Na parterze możliwa będzie przyspieszona amortyzacja

23

14
Numer 

mieszkania 
(numery 
lokali)

Pow. 
jednostek 

najmu 
[m2]*

Pow.
całego 

mieszkania 
z komu-
nikacją

1

1 11,8

26,8

1A 13,9

2

2 12,5

30,0

2A 15,9

3

3 14,3

31,2

3A 15,1

4 4 19,9 19,9

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Rzut 1. piętra

•- Powierzchnie lokali oraz układ łazienek pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku prac
budowlanych i wykończeniowych. Ewentualna zmiana powierzchni nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny
mieszkania.

** Na 1 piętrze możliwa będzie przyspieszona amortyzacja

6

5

7 6

8 5

Numer 
mieszkania 

(numery 
lokali)

Pow. 
jednostek 

najmu 
[m2]*

Pow.
całego 

mieszkania 
z komu-
nikacją

5

5 11,5

28,3

5A 15,0

6

6 12,4

30,4

6A 16,3

7

7 25,5

44,2

7A 17,3

8

8 14,6

30,5

8A 14,3

SPRZEDANE

SPRZEDANE

REZERWACJA
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OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Rzut 2. piętra

•- Powierzchnie lokali oraz układ łazienek pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku prac
budowlanych i wykończeniowych. Ewentualna zmiana powierzchni nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny
mieszkania.

1011

12 9
Numer 

mieszkania 
(numery 
lokali)

Pow. 
jednostek 

najmu 
[m2]*

Pow.
całego 

mieszkania 
z komu-
nikacją

9

9 10,2

27,3

9A 17,0

10

10 13,3

31,3

10A 16,6

11

11 26,2

45,7

11A 18,1

12

12 15,7

32,5

12A 15,0
SPRZEDANE

REZERWACJA
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•- Powierzchnie lokali oraz układ łazienek pokazane na kolejnych stronach mogą ulec nieznacznej zmianie w wyniku prac
budowlanych i wykończeniowych. Ewentualna zmiana powierzchni nie będzie stanowić podstawy do zmiany ceny
mieszkania.

OFERTA ZAKUPU MIESZKAŃ
Rzut 3. piętra (z antresolami!)

1415

16 13

Numer 
mieszkania 

(numery 
lokali)

Pow. 
jednostek 

najmu 
[m2]*

Pow.
całego 

mieszkania 
z komu-
nikacją

13

13 12,7

30,7

13A 18,1

14

14 11,3

29,3

14A 16,6

15

15 26,2

45,8

15A 18,3

16

16 15,7

33,4

16A 15,9

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

REZERWACJA
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Nr 
mieszka

nia

Cena za lokal „do 
wykończenia” 

na akcie notarialnym  
[zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]

Cena całkowitej 
inwestycji [zł]

D = B + C

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot
z inwestycji

A B C D E F G

1

2 449 850 73 484 531 458
2 980

(1450+1530)
33 891 6,4%

3 456 460 76 015 540 714
3 030

(1490+1540)
34 439 6,4%

4

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy 
obecnie na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości 
inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 11 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp.
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

DANE FINANSOWE
Mieszkania na parterze

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE
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Nr 
mieszka

nia

Cena za lokal „do 
wykończenia” 

na akcie notarialnym  
[zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]

Cena całkowitej 
inwestycji [zł]

D = B + C

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot
z inwestycji

A B C D E F G

5 470 834 68 576 547 723
3 050

(1460+1590)
34 789 6,4%

6 494 793 74 207 569 000
3 030

(1500+1530)
34 467 6,1%

7

8 503 000 74 646 577 646
3 030

(1540+1490)
34 467 6,0%

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy 
obecnie na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości 
inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 11 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp.
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

DANE FINANSOWE
Mieszkania na 1. piętrze

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE
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Nr 
mieszka

nia

Cena za lokal „do 
wykończenia” 
z VAT na akcie 

notarialnym  [zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]

Cena całkowitej 
inwestycji [zł]

D = B + C

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot
z inwestycji

A B C D E F G

9 491 616 70 384 562 000
2 980

(1460+1520)
33 939 6,0%

10 500 694 77 306 578 000
3 030

(1500+1530)
34 420 6,0%

11 573 804 114 371 697 723
3 610

(2090+1520)
40 665 5,8%

12 489 300 79 321 576 949
3 070

(1530+1540)
34 859 6,0%

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy 
obecnie na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości 
inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 11 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp.
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

DANE FINANSOWE
Mieszkania na 2. piętrze

SPRZEDANE

REZERWACJA
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Nr 
mieszka

nia

Cena za lokal „do 
wykończenia” 
z VAT na akcie 

notarialnym  [zł]

Cena wyposażenia
i wykończenia 

z VAT*  [zł]

Cena całkowitej 
inwestycji [zł]

D = B + C

Szacowany 
czynsz najmu 

netto
[zł/mies.]

Oczekiwany 
roczny przychód 

z najmu** [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot
z inwestycji

A B C D E F G

13 474 396 79 398 562 863
3 370

(1650+1720)
38 383 6,8%

14

15 571 640 114 784 696 959
4 010

(2290+1720)
45 360 6,5%

16 507 360 81 697 598 341
3 460

(1730+1730)
39 406 6,6%

*     Przedmiot oddzielnej umowy z Mzuri Investments, zawiera koszt wyposażenia, wykończenia oraz wynagrodzenie dla Mzuri Investments. Oczekujemy 
obecnie na ostateczną wycenę wykończenia, wobec czego finalna wartość tej pozycji może nieznacznie ulec zmianie przy zachowaniu całkowitej wartości 
inwestycji
**   Liczone po odjęciu prowizji za zarządzanie najmem

Zamieszczone w niniejszej prezentacji szacunki przychodów z najmu oraz rentowności inwestycji stanowią wyłącznie odzwierciedlenie oceny sytuacji rynkowej
w momencie opracowania niniejszego dokumentu i nie stanowią gwarancji ani zobowiązania Mzuri CFI 11 Sp. z o.o., Mzuri Sp. z o.o. ani Mzuri Investments Sp.
z o.o. Nabywca podejmując decyzję o inwestycji w mieszkanie na wynajem podejmuje ryzyko gospodarcze.

DANE FINANSOWE
Mieszkania na 3. piętrze (z antresolami!)

SPRZEDANE

SPRZEDANE

SPRZEDANE

REZERWACJA
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 W ciągu ostatnich 3 lat odnotowaliśmy 21% wzrost czynszów najmu w Warszawie,
a w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł on 6,5% (na podstawie danych Mzuri, które
zarządza około 1000 lokali w Warszawie) i można się spodziewać, że trend ten będzie
kontynuowany. Co więcej, wg. NBP tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy ceny mieszkań na
rynku wtórnym w Warszawie wzrosły o 12,1% (i o nieco ponad 20% w ciągu ostatnich 3 lat).

 Oczekujemy, że aktualnie przewidywany poziom czynszów w inwestycji przy ul. Kordeckiego
przyniesie właścicielom zwrot z najmu w wysokości do 6,1% w skali roku – a więc wysoki jak
na warunki Warszawy, gdzie zazwyczaj zwroty są niższe i wynoszą 4-5%.

 Oferowane przez nas mieszkania to produkt inwestycyjny. Stąd też porównując naszą ofertę
z ofertami mieszkań do sprzedaży w okolicy, uwzględniliśmy lokale o podobnej cenie
nabycia (łączna inwestycja - cenę lokali w stanie deweloperskim powiększono o koszty
transakcyjne oraz opłatę za przejęcie mieszkania w zarządzanie przez Mzuri, koszty
wykończenia (1.000 zł/m2) oraz wyposażenia i umeblowania lokalu a także inne niezbędne
koszty (np. obowiązkowy zakup garażu).

Na kolejnej stronie znajdą Państwo porównanie zwrotów z najmu z inwestycji na
ul. Kordeckiego oraz innych inwestycji w okolicy.

PORÓWNANIE OFERT
Mieszkań w sąsiedztwie
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Inwestycja 
Liczba 
pokoi

Całkowita 
inwestycja [zł]

Oczekiwany roczny 
przychód 

z najmu [zł]

Oczekiwany 
roczny zwrot 
z inwestycji

Komentarz

Kordeckiego 27 
(2-pak, lokal nr 16)

Dwie 

niezależne 

kawalerki
598 341 38 729 6,6%

Przy niemal identycznej kwocie 

łącznej inwestycji, zakup 

mieszkania na Kordeckiego daje 

ok. 14 tys zł rocznego dochodu 

więcej, a zatem

o 2,5 p.p. wyższy zwrot

Omulewska, Praga 
Południe, stan deweloperski 3 596 500 24 564 4,1%

Kordeckiego 27 
(2-pak, lokal nr 6)

Dwie 

niezależne 

kawalerki
569 000 34 467 6,1%

Przy nieco wyższej kwocie 

łącznej inwestycji, zakup 

mieszkania na Kordeckiego daje 

ok. 10 tys zł rocznego dochodu 

więcej, a zatem o ok. 1,4 p.p. 

wyższy zwrot

Barwnicza, Praga Południe, 
stan deweloperski 3 518 000 24 564 4,7%

Analiza czynszów uzyskiwanych z lokali w sąsiedztwie o podobnej wartości wskazuje, że inwestycja

w najem mieszkań na ul. Kordeckiego 27 przyniesie w porównaniu do konkurencyjnych ofert czynsz

wyższy aż o kilkanaście tysięcy złotych. W efekcie dochód i zwrot z inwestycji na Kordeckiego jest

wyższy o około 30%, co czyni tę inwestycję bardzo atrakcyjną.

PORÓWNANIE OFERT
Mieszkań w sąsiedztwie
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Na pokoje

Kordeckiego

Czynsz netto PLN/m2
105 m2, apartament 

w Centrum Warszawy,
Cena > 2 mln PLN 

Cena za m2  > 30.000
ROI 3,5%

Mieszkania 
11-26 m2 na 

Kordeckiego 27, 
ROI 6-7%

Powierzchnia m2

 Dzięki optymalnemu układowi, metrażowi i standardowi (mikro-mieszkania w segmencie
popularnym+), które oparliśmy na dwudziestoletnim doświadczeniu Mzuri w inwestowaniu w
wynajem mieszkań, lokale na ul. Kordeckiego powinny przynosić bardzo wysoki czynsz
najmu liczony do powierzchni lokali – przewyższający nawet luksusowe apartamenty
(poniższy wykres prezentuje czynsze osiągane przez 1.000 jednostek najmu zarządzanych
przez Mzuri w Warszawie). Dzięki temu będą one osiągały ponadprzeciętne stopy zwrotu!

PORÓWNANIE OFERT
1.000 mieszkań w Warszawie
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 Przed rozpoczęciem etapu zakupu mieszkań Nabywca decyduje czy osobiście stawi się

u notariusza w Warszawie w celu podpisania umowy nabycia nieruchomości oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Mzuri, czy życzy

sobie, aby był reprezentowany przez przedstawiciela Mzuri Investments (wówczas wymagane jest dostarczenie pełnomocnictwa

w formie aktu notarialnego wg załączonego wzoru, koszt usługi 500 zł netto, czyli 615 zł brutto).

 Na życzenie Nabywcy, podpisanie umowy deweloperskiej może być jednoznaczne z udzieleniem Mzuri pełnomocnictwa do

zawarcia umowy przeniesienia własności w imieniu Nabywcy. Dzięki temu można będzie uniknąć konieczności odbycia dwóch

wizyt u notariusza.

• Osoby - fizyczne podpisanie notarialnej 
umowy deweloperskiej lub przedsprzedaży

• Osoby fizyczne i prawne – wpłata 

w wysokości 50-70% ceny lokalu

Teraz

• Osoby prawne – podpisanie umowy 

przedsprzedaży

• Podpisanie umowy z MI na              

przeprowadzenie wykończenia 

i wyposażenia lokalu, zapłata 

wynagrodzenia MI

 Podpisanie u notariusza umowy 

przeniesienia własności lokalu oraz 

wpłata reszty ceny za lokal

• Podpisanie umowy zarządzania najmem 

z Mzuri

Po uzyskaniu samodzielności lokali, 

w czerwcu 2020 r.

• Przeprowadzenie cesji umowy

z wykonawcą obejmującą wykończenie 

lokalu (cesja z Mzuri CFI 11 na Nabywcę 

lokalu)

 Podpisanie pełnomocnictwa dla Mzuri do 

zarządzania najmem

PROCEDURA ZAKUPOWA
Podpisywanie umów
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W przypadku finansowania zakupu mieszkań w oparciu o kredyt bankowy Spółka dopuszcza możliwość

wydłużenia powyższych terminów. Każdy z takich przypadków będzie rozpatrywany indywidualnie

w porozumieniu z Nabywcą.

HARMONOGRAM WPŁAT
Warszawa, ul. Kordeckiego 27

Termin płatności* Kwota

W dniu wizyty u notariusza i podpisania umowy 

deweloperskiej lub przedsprzedaży
• Część kosztów notarialnych (około 1/3)

W ciągu 5 dni roboczych od podpisania umowy 

deweloperskiej lub przedsprzedaży i umowy z MI 

na prowadzenie prac wykończeniowych

• 50-70% ceny lokalu „do wykończenia” 

przelewem na rachunek podany w umowie 

• Wynagrodzenie MI za prowadzenie prac 

wykończeniowych płatne na konto MI

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania informacji

od Mzuri Investments o planowanym rozpoczęciu 

prac wykończeniowych (prawdopodobnie wiosna 

2020)

• Cena za wykończenie i wyposażenie lokalu

(bez wynagrodzenia MI opłaconego wcześniej) –

płatne na konto MI

W dniu wizyty u notariusza i podpisania umowy 

przeniesienia własności
• Pozostała część kosztów notarialnych

W ciągu 3 oraz 5 dni roboczych od podpisania 

umowy przeniesienia własności

• Opłata za przejęcie mieszkań w zarządzanie na 

konto wskazane w umowie o zarządzanie 

najmem

• Pozostałe 30-50% ceny lokalu „do wykończenia” 

płatne na rachunek wskazany w umowie
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 Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę nabycia mieszkań przeznaczonych na
wynajem długoterminowy w remontowanym i rozbudowywanym budynku przy
ul. Kordeckiego 27 w Warszawie (przy Placu Szembeka, w pobliżu planowanej III linii metra).

 Inwestycja przyniesie nabywcom wysoki jak na warunki rynkowe Warszawy zwrot
w wysokości co najmniej 6-7% - a więc ok. 3-4x wyższy niż na lokacie bankowej.

 Cena zakupu najtańszej kawalerki w stanie deweloperskim to tylko stanie deweloperskim od
246.000 zł! Wraz z wyposażeniem i umeblowaniem koszt takiej kawalerki to ok. 281.000 zł
z rentownością najmu 6,0% (dwupak dający rocznie blisko 34 tys. dochodu)!

 Przez trzy lata od realizacji zakupu Mzuri nie pobiera opłat za zarządzanie najmem!

 Rynek warszawski charakteryzuje się zarówno wzrostem czynszów najmu (o 6,5 % wg
wyników Mzuri) jak i cen mieszkań - aż o 12,1% (wg. NBP) w ostatnich 12 miesiącach.
W efekcie zyski nabywcy szybko wzrosną!

 Analiza czynszów uzyskiwanych z lokali w sąsiedztwie o podobnej wartości wskazuje, że
inwestycja w najem mieszkań na ul. Kordeckiego 27 przyniesie w porównaniu do
konkurencyjnych ofert czynsz wyższy aż o kilkanaście tysięcy złotych. W efekcie zwrot z

inwestycji na Kordeckiego jest wyższy o 30%, co czyni tę inwestycję bardzo atrakcyjną.

 W budynku dobiegają końca prace związane z remontem i nadbudową. W budynku
powstało 31 jednostek najmu (kawalerek i mieszkań dwupokojowych), które będą gotowe
do przyjęcia pierwszych najemców w wysokim sezonie w lato 2020 roku.

 Lokale na parterze oraz I piętrze z opcją zastosowania przyspieszonej amortyzacji

PODSUMOWANIE
Warszawa, ul. Kordeckiego 27
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Oferty zakupu i pytania prosimy 
kierować na adres:

inwestycje@mzuri.pl 

www.mzuri.pl

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić poprawność informacji

zawartych w niniejszej prezentacji, jednak Mzuri CFI 11 nie jest

w stanie zagwarantować, że są one kompletne czy wyczerpujące.

Ryzyko związane z korzystaniem z informacji zawartych w niniejszej

prezentacji ponosi wyłącznie jej użytkownik.

® 2019 Mzuri CFI 11 Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone

222 994 334 


