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Noc bez VAT w Royal Wilanów
Już w ten czwartek, 27 października, Royal Wilanów przy ul. Klimczaka 1
zaprasza na wyjątkowe zakupy. Tylko tej nocy wszystkie produkty będą
tańsze o wysokość VAT-u.
W najbliższy czwartek wyjątkowo sklepy w Royal Wilanów czynne będą dłużej. W
godzinach między 18.00 a 23.00 klienci będą mogli zrobić taniej wyjątkowe
zakupy. W ramach tej promocji klienci będą mogli kupić w cenach obniżonych o
VAT m.in. najnowsze produkty w Nike ForPro, największym salonie tej marki w
Warszawie,

skorzystać

z

porad

stylistek

Nike

i

darmowej

analizy

kroku

biegowego. Dla osób przygotowujących się już do sezonu zimowego w Adventure
Sport dostępne będą produkty POC, Peak Performance i Rossignol z atrakcyjnymi
rabatami. W sklepie będzie też można dokonać analizy stopy z wykorzystaniem
technologii firmy Footbalance. Na fanów nowych technologii czeka prezentacja
kolekcji BeoVision Horizon firmy Bang & Olufsen, w cenach obniżonych o VAT.
Dla zakupowiczów poczęstunek przygotują znakomite restauracje, mieszczące się
w Royal Wilanów – Kuchnia Otwarta i Nama Sushi. A to wszystko z nutką
prosecco. Dodatkowo klub klasy premium, Artis Wellness Club, szykuje specjalną
niespodziankę.
Royal Wilanów serdecznie zaprasza wszystkich miłośników sportu, elektroniki,
dobrego jedzenia i oczywiście znakomitych rabatów!
***
Dodatkowe informacje:
Inwestor
Grupa Capital Park jest doświadczonym i aktywnym inwestorem i deweloperem działającym na
rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i
wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem
działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np.
poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę,
budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi
budynkami.

Capital Park osiąga dochody z najmu oraz ze sprzedaży nieruchomości lub produktów
inwestycyjnych opartych na nieruchomościach. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu
nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w
obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w
2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem
nieruchomości obejmującym 72 projekty o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 254 tys. mkw.,
zlokalizowanych w 34 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu highstreet znajduje się w strukturze utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income
Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.
W 2015 roku firma dostarczył na polski rynek około 65 tys. mkw. nowej powierzchni biurowohandlowej. Na dzień 31 grudnia 2015 r. bieżąca wartość portfela nieruchomości zarządzanych przez
Grupę wynosiła 1,9 mld zł. Na dzień 31 grudnia 2015 r. 83% bieżącej wartości portfela Grupy
stanowiły nieruchomości w Warszawie, czyli na największym i jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków nieruchomości komercyjnych w Polsce.
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