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W tym roku chcesz kupić mieszkanie? Obawiasz się zmienności rynku? Martwi Cię 
widmo wzrostu cen? A może kupując nieruchomość, będziesz korzystać z nowego 
programu rządowego „PIERWSZE MIESZKANIE”? Wybierz program Agrobex 
„Mieszkanie na start”. To m.in. gwarancja niezmienności ceny wybranej 
nieruchomości aż do września 2023 roku!

Gwarancja niezmienności ceny wybranego mieszkania!

Możliwość skorzystania z nowego programu rządowego!

Czas na uzyskanie finansowania do września 2023 roku!

Wpłata jedynie 20% wartości nieruchomości!

Zalety programu Agrobex „MIESZKANIE NA START”

Zarezerwuj swoje „MIESZKANIE NA START” z Agrobex

NA START
IESZKANIE

Dobry start
to połowa
sukcesu!



Program Agrobex „MIESZKANIE NA START” to doskonała opcja dla wszystkich, którzy w tym roku 
przymierzają się do zakupu nieruchomości. Wyprzedź rynek i już dziś wybierz inwestycję, którą możesz 
zacząć wygodnie finansować od września 2023 roku.
Dlaczego warto przystąpić do programu Agrobex „MIESZKANIE NA START”? Taki ruch gwarantuje, że 
wyprzedzisz nadchodzący popyt na nieruchomości. Będzie on związany m.in. z wprowadzanymi w tym 
roku zmianami, a także programami rządowymi (obniżka stóp procentowych, mniej rygorystyczne 
wyliczenia dotyczące zdolności kredytowej czy wsparcie zakupu pierwszego mieszkania).
Wybieraj spośród szerokiej oferty już dziś i znajdź swoje idealne mieszkanie.

Kolejnym krokiem w drodze do Twojego mieszkania jest podpisanie dokumentów rezerwacji 
mieszkania. Sfinalizuj umowę deweloperską, wpłać jedynie 20% nieruchomości i zarezerwuj konkretny 
lokal! Dzięki temu zamrozisz cenę mieszkania do września i zapewnisz sobie czas na dobór 
odpowiedniego finansowania.
Pamiętaj! Jeśli odstąpisz od umowy z powodu nieuzyskania finansowania – nie ponosisz żadnych 
kosztów.

4 kroki do zakupu mieszkania
z gwarancją ceny!

Krok 2. Podpisz umowę

Do września 2023 roku możesz albo uzyskać finansowanie i zakupić nieruchomość, albo odstąpić od 
umowy bez dodatkowych konsekwencji. Program Agrobex „MIESZKANIE NA START” to brak ukrytych 
kosztów, gwarancja ceny, a także możliwość rezerwacji wymarzonego lokum już dziś!
Oferta „MIESZKANIE NA START” dotyczy wybranej puli nieruchomości Agrobex. Wysokość raty 
wrześniowej zależeć będzie od stanu zaawansowania inwestycji. Przedstawione informacje nie są ofertą 
handlową – szczegółowe informacje dostępne są w dziale sprzedaży Agrobex.

Krok 4. Podejmij ostateczną decyzję we wrześniu 2023 roku

Skontaktuj się z nami
i już teraz zadbaj o swoją przyszłość!

Krok 1. Wybierz wymarzoną inwestycję

Rok 2023 ma być przełomowy dla kredytobiorców. W prognozach pojawiają się m.in. obniżki stóp 
procentowych, nowelizacja Rekomendacji S wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego dotycząca 
mniej rygorystycznego podejścia do wyliczania zdolności kredytowej, a także rządowy program 
Pierwsze Mieszkanie, który ma wspierać zakup pierwszego mieszkania dla osób do 45 roku życia.
Chcesz skorzystać z planowanych zmian i dopiero zaczynasz rozglądać się za korzystnym kredytem 
mieszkaniowym?
Bez obaw! W programie Agrobex „MIESZKANIE NA START” masz czas na uzyskanie finansowania do 
września 2023 roku. Co to oznacza? Do płatności kolejnych transz za wybraną nieruchomość wrócisz 
dopiero we wrześniu 2023 roku.
Wykorzystaj ten czas na wybór najlepszej opcji finansowania. Przez te kilka miesięcy możesz np. zacząć 
też odkładać środki na kolejną wpłatę za mieszkanie. Zdecyduj, na co chcesz przeznaczyć zgromadzone 
fundusze! 

Krok 3. Pozyskaj finansowanie

NA START
IESZKANIE


