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التطـورات الجـديدة داخل أشجار سيتي

قامــت الشــركة فــي اآلونــة األخيــرة بتركيــب أعمــدة
إنــارة للطــرق والممــرات داخــل أشــجار ســيتي .وجــاء
ذلــك فــي إطــار خدمــة قاطنــي المشــروع وتســهيل
اإلنتقــاالت والرؤيــة خــال الفتــرة الليليــة ،خاصــة
بدخول فصل الشتاء وقصر فترة النهار.

وفــي هــذا اإلطــار ،فقــد تمــت إنــارة ســاحة إنتظــار
الســيارات بيــن العمارتيــن رقــم  57و ،60وأمــام
العمارات  6 ،4 ،3 ،2و  7وبين عمارة  1و . 2
كمــا تــم تركيــب أعمــدة اإلنــارة لزيــادة الرؤيــة فــي
الشــوارع مــن عمــارة  52إلــى عمــارة  60وداخــل
الجزيرة الواقعة بين عمارة  3و.52
وجــاء ضمــن خطــة تســهيل ســبل المعيشــة
واإلنتقــاالت الداخليــة بالكومباونــد ،العمــل علــى
إعــداد شــبكة الطــرق الداخليــة حيــث أننــا فــي مرحلــة
اإلنتهــاء مــن أعمــال الرصــف الخاصــة بالطريــق عنــد
العمــارات مــن  1إلــى  7كمــا تمــت أعمــال التجهيــز
الخاصــة بالطــرق أمــام العمــارات وتركيبــات اإلنترلوك،
لتسهيل سبل االنتقال داخل الكومباوند.
ً
ونظــرا الهتمامنــا بالمظهــر الجمالــي ألشــجار
ســيتي ،وحتــى تكتمــل راحــة عمالئنــا والتــي نســعى
لتحقيقهــا أوال وأخيــرا ،فإننــا نقــوم بأعمــال التشــجير
وتركيــب وحــدات اإلنــارة الخاصــة بالحدائق بيــن عمارات
 9،8و11
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وجــاء فــي الخطــة الحاليــة إعــداد وتجهيــز الطــرق
ً
حاليــا فــي خــط
لســهولة الحركــة ،حيــث يتــم العمــل
الصــرف الصحــي الخــاص بطريــق  ، B4كمــا أننــا فــي
مرحلــة اإلنتهــاء مــن طبقــة الدقشــوم الخاصــة بالطرق
 C4و  .B3وفــي اإلطــار ذاتــه تتــم اآلن أعمــال تركيــب
البــردورة وصــب الخرســانة المســلحة والمشــاية
للطريــق  .Cأمــا بالنســبة للعمــارات  3،6و 7والتــي
جــاري تســليم وحــدات بهــا ،فتتــم االســتعدادات
النهائيــة لتجهيــز الطريــق أمامهــا وســاحة إنتظــار
الســيارات أمــام عمــارة  2و  3لتركيــب اإلنترلــوك .أمــا
عمــارة  52حتــى عمــارة  58فقــد تــم االنتهــاء مــن
تركيب االنترلوك.

كمــا تعمــل الشــركة علــى االنتهــاء مــن بعــض
الوحــدات حتــى يتســنى لمالكهــا اســتالمها فــي
أقــرب وقــت ،حيــث تــم اإلنتهــاء مــن تنفيــذ عمــارة
رقــم  88وجــاري حاليـ ً
ـا تســليم وحداتهــا للمــاك مــع
إســتمرار العمــل فــي تنفيــذ مواقــف الســيارات
الخاصــة بهــا .باإلضافــة لقيــام الشــركة بإســتمرار
تســليم الوحــدات الخاصــة بالعمــارات مــن  1إلــى  7مــع
إســتكمال تنســيق الحدائــق والممــرات لهــذة
العمــارات حتــى يتــم تســيلمها بالشــكل الــذي
يتناسب مع متطلبات العمالء في مسكنهم.
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دعـونـا نـرحـب بالسكان الجدد
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تسليمات شهري أكتوبر و نوفمبر 2018
إستكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام
١٣٨ ،١٣٧ ،١٣٦ ،١٣٥ ،١٣٤ ،١٣٣ ،١٣٢ ،١٣١ ،٨٨ ،٧٩ ،٧٤ ،٧١ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢ ،١
بإجمالي  21عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد  660وحدة
سلم منها حتى األن  295وحده
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أماكن متنزهات قريبة من أشجار سيتي

بيلي بيز تليفون19226 :
سينما  IMAXتليفون01020020033 :
ولمعرفة األفالم المعروضة إضغط هنا
http://plaza.elcinema.com/ar
تيفولي دوم زايد تليفون01155988784 :
سينما دريم الند تليفون38553217 :
دريم بارك تليفون19355 :
المدينة اإلستكشافية تليفون3836392-38363953 :
سكي مصر داخل مول مصر تليفون01000257509 :
كريزي ووتر تليفون01222709990 :

عروض خاصة لسكان أشجار سيتي

خصم  %20على النظارات الطبية والشمسية من الفروع التالية:
فروع هابي فيجين :مول مصر ،مول العرب ،داندي مول ،الدقي ،الزمالك ،مصر الجديدة و كايرو فيستيفال
فروع أفياتور :مول العرب و سيتي ستارز
للحصول على الخصم برجاء اعطاء الكود الخاص بأشجار سيتي وهو " أشجار" عند الدفع
الخصم ساري إبتداء من  2018/8/1و حتى 2019/7/31

خصم  %20على العدسات الالصقة
الخصم شامل العالمات التجارية التالية:
للحصول على الخصم:
ارسل رسالة نصية أو واتساب أو اتصل برقم  01007990897أو ارسل
بريد إليكتروني علىcorporate@skymedical-eg.com :
تكون الرسالة متضمنة االتي:
لتصحيح الرؤية :ارسل صورة واضحة من التقرير الطبي
الستخدام التجميل :إرسال اللون المفضل
باإلضافة الرسال الكود الخاص بأشجار سيتي وهو "أشجار"
التوصيل مجاني لباب منزلك
الخصم ساري أبتداء من  2018/8/1و حتى 2018/12/31
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تقــدم سلســله معامــل ابــن حيــان خصــم خــاص  %20علــى كافــة
التحاليــل الطبيــة بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار" فــي أي فــرع مــن
الفروع التالية:

الشيخ زايد 6 ،اكتوبر ،المهندسين ،فيصل ،الزمالك

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ

ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ

Shamiya Foods

تقــدم سلســلة مطاعــم ميــدان الشــام لــأكالت الشــامية خصــم
 % 5علــى كافــة الطلبــات بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار ســيتي "
في أي فرع من الفروع التالية:
المنطقة

العنوان

التليفون

الشيخ زايد

مول  2بفرلي هيلز بجوار صيدلية أبو على

01030520159 - 01100818064 - 01100818063

 6أكتوبر

الحي السابع  ،سنتر األردنية 2

01125605777 - 01064533558

الروابط
ديكور وأفكار
https://bit.ly/2ONIAVR
https://bit.ly/2OzyMON
https://bit.ly/2xKfwqM
https://bit.ly/2DlouAN
https://bit.ly/2DnflHL
https://bit.ly/2sgLyIQ
أكالت سريعة التحضير
https://bit.ly/2NxjU6Z
https://bit.ly/2ny9Coz
https://bit.ly/2FGd1ZA
https://bit.ly/2O0CpR0
https://bit.ly/2DxnmKC
https://bit.ly/2xLp7NN
وصفات وحيل
https://bit.ly/2znT48H
https://bit.ly/2PWTmcg
https://bit.ly/2NNbYuR
https://bit.ly/2I7H5Pz
https://bit.ly/2nK7mfS
https://bit.ly/2MU3gcR
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أرقام هامة

مكتب إدارة أشجار سيتي عمارة  ٥٦شقة رقم ١
للتواصل مع إدارة عالقات العمالء للرد على جميع
استفساراتكم يرجى االتصال على  16124أو عن
طريق البريد االلكتروني
client.relations@igi-realestate.com
ميني ماركت أشجار سيتي
01060299006 -01201937002
مكتب بريد سوق الجملة 38554229
صيدلية د .أحمد عبيد 01003335915

صيدلية د .هايدي 01280868669
سيتي كلينك حدائق األهرام 01003779314
عيادة بيطرية 01221948424 Pet Lovers Clinic
شكاوي الكهرباء 121
شكاوي المياة 125
النجدة 122
االسعاف 123
المطافي 180
طوارئ الغاز 129
خط نجدة األطفال 16000

اآلن يمكنك شراء واستالم وحدتك في أشجار سيتي في قلب  ٦أكتوبر،
فقط إدفع  ٪٣٠واستلم وحدتك وقسط الباقي على  ٤سنوات

العدد  ٩ #أكتوبر ٢٠١٨

