باقة غرفتين نوم

انسيذ  /انسيذج:
انراسخ:

مكونات الباقة

غرفة المعيشة:
•
•
•
•
•
•
•
•

كُثح عهً شكم ( Lتانهىٌ انثًُ  8 +وسائذ تـأنىاٌ يخرهفح).
طشاتيضج خشثيح نهًششوتاخ.
ودذج ذهيفضيىٌ خشثيح  2 +سف.
ذهيفضيىٌ ( 32تىصح).
طشاتيضج خشثيح نهطعاو  4 +كشاسً (يسرذيشج أو يشتعح).
يكيف هىاء (تاسد  3دصاٌ).
سراسج (داجضج نإلضاءِ  +سراسج تيضاء أو كشيى).
سجادج.

غرفة النوم الرئيسية:






دوالب  2تاب جشاس ).(180 x 220
سشيش ).(160 x 200
 2يُضذج صغيشج تجاَة انسشيش  2 +دسج.
يشآِ  +يُضذج ( 80سى).
يشذثح ( 160سى)  4 +يخذج.







 1فشش سشيش  +غطاء يخذاخ (أتيض).
غطاء سشيش.
يكيف هىاء (تاسد  1.5دصاٌ).
سجادج.
سراسج (داجضج نإلضاءِ  +سراسج كشيى).

غرفة النوم الثانية:










دوالب كثيش  2تاب جشاس.
 2سشيش فشدي ( 100سى).
يُضذج صغيشج تجاَة انسشيش  2 +دسج.
يشآِ  +يُضذج  4 +أدساج.
 2يشذثح ( 100سى)  4 +يخذاخ.
فشش سشيش  +غطاء يخذاخ (أتيض).
يكيف هىاء (تاسد  1.5دصاٌ).
سجادج.
سراسج (داجضج نإلضاءِ  +سراسج كشيى).

المطبد:







ودذاخ دوالب انًطثخ (خشة طثيعً تطىل  3يرش).
سخاو عهً سطخ ودذاخ انًطثخ (تانهىٌ انثيج).
ثالجح ( 12قذو).
تىذجاص غاص  4عيىٌ  +أَثىتح غاص.
شفاط تىذجاص (فضً).
يكىاِ  +طشاتيضج يكىاِ.

الحمام:
 يُشش غسيم.
 غسانح (َ 14ظاو).
 فشش دًاو ( 4قطع).

 غاليح ياء ( 30نرش).
 يشآِ  +إضاءِ.
 سراسج دًاو.

اإلضاءه:
 إضاءِ فً انسقف (.)6
 إضاءِ جاَثح (.)4
 إضاءِ فً انًذخم (.)1

سعر الباقة 78,000 :جنيه مصرى

ملحوظة:
 يٍ انًًكٍ انرغييش أو انرعذيم فً يكىَاخ انثاقح عهً دسة روق انعًيم ،وسيرى دسابهزِ انرعذيالخ وإسسانها نهعًيم ثى إضافرها عهً سعش انثاقح األصهً.
 -سُح ضًاٌ ضذ عيىب انصُاعح ونيسد عيىب اإلسرخذاو.

* ييعاد اإلسرالو يكىٌ تعذ  6أساتيع تعذ دفع انذفعح األونً وإسرالو يفراح انعقاس.
* فً دانح عذو عًم انخذياخ فً انعقاس (انكهشتاء  +انًاء) ،سيرى تذايح انعذ انرُاصنً إلسرالو
انًفشوشاخ تعذ ذشغيم انخذياخ ذًاياً.
* سعش انثاقح يشًم انرىصيم وانرشكية.

طريقة الدفع:
  %50دفعح أونً.  %25عُذ إسرالو انًفشوشاخ. %25 -قثم َهايح اإلسرالو.

تاريد البدأ:
تارخ اإلستالم:

الطرف الثانى

الطرف األول

نحن نعمل على تحقيق حلمك

