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التطـورات الجـديدة داخل أشجار سيتي

ً
اســتمرارا مــن الشــركة باإلهتمــام بالســكان المقيميــن
والجــدد داخــل أشــجار ســيتي ،قامــت بإنــارة الطــرق
والممــرات بيــن العمــارات داخــل أشــجار ســيتي ليحظــى
الســكان بســهولة التنقــل بيــن وحــدات المشــروع
المختلفة على مدار الساعة.

كمــا قامــت الشــركة بإنشــاء غرفــة كهربــاء جديــدة
بالقــرب مــن عمــارة رقــم ( )1لتخــدم مجموعــة العمــارات
المجــاورة لهــا وإنــارة العمــدان التــي تــم تركيبهــا أمــام
عمــارات  ٣ ،٢وبيــن عمــارات  ٧ ،٦وإضــاءة الممــرات بيــن
العمــارات ومناطــق الالنــد ســكيب حولهــا ،وذلــك
باإلضافــة إلــى تشــغيل أعمــدة اإلنــارة حــول باقــي
العمارات التي تم تنفيذها داخل المشروع.
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كمــا قامــت الشــركة بعمــل ممــرات للمشــي بيــن
العمــارات مــن اإلنترلــوك محاطــة بالالنــد ســكيب
واإلضــاءات الهادئــة عــن طريــق أعمــدة البــوالر
ليســتمتع الســكان المقيميــن بالســير والتحــرك بيــن
العمارات.

تقــوم الشــركة األن باســتكمال أعمــال الزراعــة أمــام
وحــول بعــض العمــارات والتــي تعطــي اللمســة
الجمالية.
كمــا أن الشــركة مســتمرة فــي تنفيــذ الطــرق داخــل
المشــروع واإلنتهــاء مــن تنفيذ مواقــف إنتظار الســيارات
الخاصــة بمــاك العمــارات مثــل موقــف المــاك الخــاص
بعمارة .87
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أمــا بالنســبة للموقــف التنفيــذي لألعمــال المعماريــة
ألشــجار ســيتي فنحــن مســتمرون فــي تســليم الوحــدات
للعمــارات ،131 ،88 ،79 ،74 ،71 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 137 ،136 ،135 ،134 ،133 ،132و 138

كمــا أننــا فــي مرحلــة اإلنتهــاء مــن تنفيــذ الواجهــات
لعمــارة  87وأعمــال البنــاء والتــي تتمثــل فــي أعمــال
القواعــد ،صــب الســقف وأعمــال الحــدادة لعمــارات ،12
 62 ،61 ،13و69

العدد  10 #نوفمبر ٢٠١٨

دعـونـا نـرحـب بالسكان الجدد
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تسليمات شهري نوفمبر وديسمبر 2018
استكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام ،132 ،131 ،88 ،79 ،74 ،71 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 137 ،136 ،135 ،134 ،133و  138بإجمالي عدد  21عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد الوحدات 660
وحدة ،المباع منها  564وحدة ،تم التسليم حتى اآلن  312وحدة.
مع العلم أن إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها بالمشروع حتى اآلن  663وحدة.
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أماكن متنزهات قريبة من أشجار سيتي

المستكشفون الصغار -مول مصر
تليفون16002 :
فنتوبيا -مزار مول  -الشيخ زايد
تليفون01019227999 :
نايت مير اسكيب  -داخل الجزيرة بالزا مول
تليفون01066333342 :
دار أوبرا مصر  -الحي المتميز محور  26يوليو  6أكتوبر
تليفون01094444275 :
مجمع سينمات جالكسي  -مول العرب
تليفون38260136 :
ماجك بالنت – مول مصر
بيلى بيز تليفون19226 :
سينما  IMAXتليفون01020020033 :
ولمعرفة االفالم المعروضة اضغط هنا
http://plaza.elcinema.com/ar
تيفولى دوم زايد تليفون01155988784 :
سينما دريم الند تليفون38553217 :
دريم بارك تليفون19355 :
المدينة األستكشافية تليفون3836392 - 38363953 :
سكاي مصر داخل مول مصر تليفون01000257509 :
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عروض خاصة لسكان أشجار سيتي

عرض لسكان أشجار سيتي من ازبكية ديليفري
خصم  %15على كل كتب األطفال والكبار.
لطلب الكتاب ادخل على الصفحة
www.facebook.com/azbakeya.delivery
أو www.instagram.com/azbakeya.delivery
بعــد اختيــار الكتــاب اكتــب كلمــة «أشــجار» لتحصــل
على الخصم
ســتصلك رســالة بموعــد تســليم الكتــاب والســعر بعــد
الخصم
الدفع عند االستالم

خصم  %20على العدسات الالصقة
الخصم شامل العالمات التجارية التالية:
للحصول على الخصم:
ارسل رسالة نصية أو واتساب أو اتصل برقم
 01007990897أو ارسل بريد إليكتروني على:
corporate@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

ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ

ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﺎﻣﻴﺔ

Shamiya Foods

تقدم سلسلة مطاعم ميدان الشام لألكالت الشامية
خصم  % 5على كافة الطلبات بمجرد ذكر إسم "أشجار"
في أي فرع من الفروع التالية:
الشيخ زايد:
مول  2بفرلي هيلز بجوار صيدلية أبو على
تليفون01030520159 / 01100818064 / 01100818063 :
 6أكتوبر:
الحي السابع  ،سنتر األردنية 2
تليفون01125605777 / 01064533558 :
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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

تقــدم سلســله معامــل ابــن حيــان خصــم خــاص  %20علــى
كافــة التحاليــل الطبيــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة بمجرد
ذكر إسم "أشجار" في أي فرع من الفروع التالية:
الشيخ زايد 6 ،اكتوبر ،المهندسين ،فيصل ،الزمالك

الروابط
ديكور وأفكار
https://bit.ly/2PR4v1I
https://bit.ly/2qBN07E
https://bit.ly/2D8DKz8
https://bit.ly/2yXoT7Z
https://bit.ly/2yZeJnk
أكالت سريعة التحضير
https://bit.ly/2PIs9O9
https://bit.ly/2JMq1PK
https://bit.ly/2D9ZPxl
https://bit.ly/2PJFYf8
https://bit.ly/2DtISPl
وصفات وحيل
https://bit.ly/2Fcndgq
https://bit.ly/2PKMimp
https://bit.ly/2PKMC4B
https://bit.ly/2SQVmVE
https://bit.ly/2wSZonj
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أرقام هامة

مكتب إدارة أشجار سيتي عمارة  ٥٦شقة رقم ١

صيدلية د .هايدي 01280868669

للتواصل مع إدارة عالقات العمالء للرد على جميع

سيتي كلينك حدائق األهرام 01003779314

استفساراتكم يرجى االتصال على  16124أو عن

عيادة بيطرية 01221948424 Pet Lovers Clinic

طريق البريد االلكتروني

شكاوي الكهرباء 121

client.relations@igi-realestate.com

شكاوي المياة 125

ميني ماركت أشجار سيتي

النجدة 122

01060299006 -01201937002

االسعاف 123

مكتب بريد سوق الجملة 38554229

المطافي 180

صيدلية د .أحمد عبيد 01003335915

طوارئ الغاز 129
خط نجدة األطفال 16000

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