
 

 

 
 
 

 

 

Ząbki, 20.05.2005  

 

Komunikat prasowy  

 

Nowe Biuro Handlowe J.W. Construction 

 

Od połowy maja 2005 roku  rozpoczęło działalność nowe Biuro 

Handlowe J.W. Construction Holding S.A, które powstało tuż przy 

wjeździe na plac budowy osiedla „Górczewska” od strony ul. 

Powstańców Śląskich. Można tam się zapoznać z pełną ofertą 

handlową największego polskiego dewelopera. Podobnie - jak cała sieć 

sprzedaży - jest ono czynne sześć dni w tygodniu: od poniedziałku do 

piątku w godzinach 9.00-19.00, zaś w soboty w godz. 10.00-16.00.  

 

Dzięki dysponowaniu siecią 3 Salonów Sprzedaży położonych w 

centralnych punktach miasta, 5 biur handlowych oraz mieszkań 

pokazowych na terenie nowo budowanych inwestycji J.W. Construction 

gwarantuje łatwy dostęp do handlowców dysponujących rzeczową i fachową 

informacją o ofercie firmy. W ramach systemowej obsługi klienci mogą liczyć 

na bezpłatne doradztwo kredytowe, prawne, finansowe oraz rozbudowane usługi 

dotyczące pomocy architektonicznej, aranżacji i wyposażenia wnętrz.  



 

 

Wzorowe funkcjonowanie systemu sprzedaży mieszkań, a także jego 

społeczne i ekonomiczne walory w pełni potwierdziło uzyskanie przez J.W. 

Construction w grudniu 2003 roku liczącego się w świecie certyfikatu ISO 

9001:2001, a w maju 2004 roku prestiżowej nagrody XIV edycji konkursu 

„Teraz Polska” za „autorski system sprzedaży mieszkań dostępnych”. Spółka, 

zgodnie ze swoją misją  budowy mieszkań dostępnych dla szerokiej grupy 

klientów, stale rozwija i doskonali system specjalnych programów i promocji, 

dzięki czemu oferta J.W. Construction uchodzi na rynku za najbardziej 

atrakcyjną, także pod względem cenowym.  

Do zakupów w J.W. Construction zachęcają – jak zawsze – dogodne 

warunki kredytowe. Przyszli właściciele mieszkań na os. „Górczewska” mogą 

liczyć na przygotowaną specjalnie dla nich ofertę kredytów hipotecznych.. 

Bank Millennium umożliwia sfinansowanie nawet do 100 procent wartości 

nieruchomości, proponując jednocześnie jeden z najdłuższych okresów 

kredytowania na polskim rynku – do 35 lat.  

 

 
Więcej informacji: 
Krzysztof Kilijanek 
rzecznik prasowy 
J.W. Construction Holding S.A. 
ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki 
tel. (0 22) 771 76 14, fax (0 22) 771 79 08 
kom. 0 502 497 524 
k.kilijanek@jwconstruction.com.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


