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التطـورات الجـديدة داخل أشجار سيتي

• اهتمامــا مــن الشــركة علــى اطالعكــم علــى
المســتجدات داخــل أشــجار ســيتي ،والتى تخدم الســكان
الحالييــن والمســتقبليين ،فقــد قمنــا بوضــع الفتتيــن
جديدتــان ألشــجار ســيتي أمــام البوابــة وأخــرى أعلــى
المدخــل .هــذا وقــد تمــت زراعــة المدخــل وتشــغيل انــارة
النافورة به
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• اســتمرت الشــركة فــي أعمــال البنــاء والتشــيد
للعمــارات داخــل أشــجار ســيتي لتســليمها لمالكهــا
بعــد االنتهــاء منهــا مثــل عمــارات 63، 62، 61 ، 12، 11، 10
 66، 65، 64 ،و  87كمــا تــم االنتهــاء مــن أعمــال العــزل
وردم القواعــد المســلحة للعمــارات  69و  70وأعمــال
النجارة لتشييد األعمدة الخاصة بعمارة 14
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• مــا زلنــا فــي مراحــل االنتهــاء مــن أعمــال المحــارة
الخارجية و صب مأذنة المسجد

• كمــا أننــا مســتمرون فــي تســليم الوحــدات للســكان
الجــدد لعمــارات 88 ، 79 ، 74 ، 71 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 137 ، 136 ، 135 ، 134، 133 ، 132 ، 131 ،و 138

• فــي ظــل اهتمــام الشــركة المســتمر بأعمــال الزراعــة،
التشــجير وتنســيق الممــرات داخل أشــجار ســيتي إلظهار
الشــكل الجمالــي للمشــروع ،فقــد قامــت بأعمــال زراعة
وتنســيق الممــرات أمــام العمــارات مــن  131الــى 138
باإلضافــة لقيامهــا بأعمــال الكهربــاء الخاصــة بإضــاءة
البرجولــة التــي ســيتم تشــييدها وســط العمــارات ، 131
 134و  . 135كمــا تــم اختبــار أعمــدة اإلنــارة التــي تــم
تركيبهــا بيــن العمــارات مــن  52إلــى  60وكذلــك تركيــب
أعمدة إنارة أمام عمارة .2
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• جــاري حاليــا أعمــال الطريــق الرئيســى أمــام المســجد
وعمــارة  131باإلضافــة لألعمــال الخاصــة بتنفيــذ أماكــن
إنتظــار الســيارات أمــام عمــارات  134 ،131و  135لتيســير
حركة السيارات داخل أشجار سيتي.
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دعـونـا نـرحـب بالسكان الجدد
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تسليمات شهري يناير و فبراير 2019
استكمال أعمال التسليمات بالعمارات أرقام ،135 ،134 ،133 ،132 ،131 ،88 ،79 ،74 ،71 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
 137 ،136و  138بإجمالي عدد  21عمارة تحت التسليم بإجمالي عدد الوحدات  660وحدة ،المباع منها  569وحدة ،تم
التسليم حتى اآلن  349وحدة وجاري تسليم البقية.
جاري االنتهاء من عمارات أرقام  106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 102 ، 100بإجمالي عدد  6عمارات و بدأ التسليم الفعلي
لبعض الوحدات بها بإجمالي عدد  14وحدة حتى اآلن.
السادة المالك الكرام،
ً
حفاظا منا على الشكل العام للمشروع ،شاكرين تعاونكم المسبق بشأن المواد التي يتم السماح بها أثناء
التشطيبات والتي تحتاج إعتماد من المكتب الفني وهي كالتالي:
الحديد بكل أشكاله (حديد تسليح -حديد قطاعات)
							
الخرسانة
الدهانات الخارجية.
		
القطاعات الخشبية ذات األبعاد الكبيرة
ولكم جزيل الشكر على تعاونكم حفاظا على المظهر العام للمشروع.
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أماكن منتزهات 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 االستكشافية تليفون3836392 - 38363953 :
سكي مصر داخل مول مصر تليفون01000257509 :
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عروض خاصة لسكان أشجار سيتي

عرض مطعم بالدينا.
خصــم  %15علــى إجمالــي الشــيك فــي فــرع فــاج
مول «دريم الند»
ابتداء من  1يناير  2019حتى  31ديسمبر 2019
الخصــم ســاري علــى جميــع طلبــات الدليفــري و التيــك
أواي
للحصــول علــى العــرض اذكــر إســم «أشــجار» للمديــر
المسئول داخل الفرع
للحجز اتصل عاى 0122889977

Seafood Restaurant

عرض مطعم سالمنكا.
خصــم  %15علــى إجمالــي الشــيك فــي
فرع فالج مول «دريم الند»
ابتــداء مــن  1ينايــر  2019حتــى  31ديســمبر
2019
الخصــم ســاري علــى جميــع طلبــات
الدليفري و التيك أواي
للحصــول علــى العرض اذكر إســم «أشــجار»
للمدير المسئول داخل الفرع
للحجز اتصل عاى 01204999936

عرض مطعم برجر فاكتورى.
خصــم  %10علــى إجمالــي الشــيك فــي فــرع
فالج مول «دريم الند»
ابتداء من  1يناير  2019حتى  31ديسمبر 2019
الخصــم ســاري علــى جميــع طلبــات الدليفــري
و التيك أواي
للحصــول علــى العــرض اذكــر إســم «أشــجار»
للمدير المسئول داخل الفرع
للحجز اتصل عاى 01221011222
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عرض كيكيريا.
خصــم  %10علــى طلبــات الكيــك ،كاب كيــك ،كوكيــز
وطلبات أعياد الميالد
ابتداء من  1يناير  2019حتى  30يونية 2019
oللحصــول علــى العــرض اذكــر اســم «أشــجار» فــي
رسالة على صفحة الفيس بوك او عند االتصال
لينك صفحة الفيس بوك:
facebook.com/Cakeria.Cake
للطلبات اتصل على 01223588934

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

تقــدم سلســلة معامــل إبــن حيــان خصــم خــاص %20
علــى كافــة التحاليــل الطبيــة داخــل جمهوريــة مصــر
العربيــة بمجــرد ذكــر إســم "أشــجار" فــي أي فــرع مــن
الفروع التالية:
الشيخ زايد 6 ،أكتوبر ،المهندسين ،فيصل ،الزمالك

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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الروابط

ديكور وأفكار
https://bit.ly/2PR4v1I
https://bit.ly/2EOmiBG
https://bit.ly/2EL3iE4
https://bit.ly/2Af6S5A
https://bit.ly/2rRTIqz

أكالت سريعة التحضير
https://bit.ly/2CmNbue
https://bit.ly/2UUGkzd
https://bit.ly/2SakRR0
https://bit.ly/2LoCCcW
https://bit.ly/2A8u0CH
https://bit.ly/2rKEjbt

وصفات وحيل
https://bit.ly/2BFR6kd
https://bit.ly/2V3szOK
https://bit.ly/2CxraJc
https://bit.ly/2QMW5tL
https://bit.ly/2AdmHty
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المدارس في  6أكتوبر والشيخ زايد

اسم المدرسة

رقم التليفون

المدرسة الدولية األمريكية

38540600
01028966660

مدرسة أيثوس الدولية

01028966661
01028966662

مدرسة بيفرلى هيلز

38578070

نيو فيجين الدولية

38571220

مدرسة هيرتاج الدولية

38377251

مدرسة الشويفات الدولية

38553172

مدرسة سمارت الدولية

35370100

مدرسة االلسن الدولية

01001617746

مدرسة نفرتاري الدولية

01021010310
01021116731

مدارس الهدى األزهرى لغات

38834226
38834227
38834228

مدرسة الخليل لللغات

38380510
38860311

مدرسة نيو مانور هاوس

01223936778
01002405273

مدرسة الجنة الخضراء

01066168311
01028710000

مدرسة وايز

01025203333
01025213333
38516163

مدرسة مودرن انفنتى

38516164
38516165
01066253331
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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 كلينيك 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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