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לכבוד
רוכשי דירות פרויקט אייס -החרש והאומן

הנדון :סטאטוס פרויקט  -ICEהחרש והאומן
פברואר 2020
דיירים יקרים,
כחלק מהתקשורת עם לקוחותינו ,אנו שמחים לשלוח לכם עדכון ראשוני זה על קצב התקדמות הפרויקט בשטח.
נכון להיום קצב התקדמות הבנייה משביעת רצון ובהתאם למצופה ולהלן הפירוט:
התקדמות העבודות:
• קבלן הביצוע שנבחר לבניית הפרויקט הוא "אלקטרה בניה".
• במהלך החודשים האחרונים בוצעו עבודות בניה בארבעת המפלסים של המחסנים והחניות ,ובימים אלו
מתבצעות באתר עבודות התשתית עבור אינסטלציה ,חשמל ומיזוג אוויר.
• עד כה בוצע שלד רצפה של קומה שניה במגדל  ,Aושלד רצפת קומה ראשונה של מגדל  Bמתבצעת בימים אלו.
צפי לחודשים הקרובים :
• במהלך החודשים אפריל -יוני -2020 ,יושלם ביצוע השלד עד קומה חמישית בשני המגדלים.
• בתחילת חודש יוני -תחילת עבודות חיפוי זכוכית חיצוני לחזיתות שני המגדלים.
• במהלך חודש יוני -גמר ביצוע תשתיות בארבעת המפלסים עבור המחסנים והחניון.
תוכניות ושינויי דיירים:
צוות שירות הלקוחות באלקטרה לעניין תוכניות ושינויים עבור רוכשי הפרויקט הם:
 נופר דרינברג03-7535974 ,nufard@electra.co.il - מתן אלימלך058-6600803 ,nufard@electra.co.il -•
•
•

•
•

משרדם ממוקם במגדל "משה אביב" ,ז'בוטינסקי  ,7רמת גן.
הם שולחים לכל אחד מכם את "תיק הדייר" שלו במייל ,אך מי שמעוניין בפורמט מודפס מוזמן לבקש זאת מצוות
אלקטרה.
"תיק הדייר" הוא אישי עבורך ,וילווה אותך עד למסירת הדירה בפועל.
בתיק מפורטים השלבים בתהליך הבניה ,הן מבחינת לוח הזמנים אותו יש לכבד ,דרך פירוט הספקים המאושרים
עבור הפרויקט ,לרבות תוכניות הביצוע של דירתך (אדריכלות /אינסטלציה /חשמל /ספרינקלים /מיזוג אוויר).
ברצוני להזכיר כי עומדת בפניך האפשרות לקבל את הדירה עפ"י מפרט סטנדרט של היזם ,או לחילופין לבצע
שינויים והתאמות לבחירתך בדירה (שינוי תכנון ו/או שדרוג מוצרים)
חשוב לזכור ,כי שיתוף פעולה מלא ואקטיבי שלכם עם  ELECTRAהוא חיוני וכרוך בהתקדמות העבודות
בדירתכם הפרטית ובהתקדמות הפרויקט בכלל ,לכן נודה לכם באם תקפידו למלא אחר בקשותיהם והנחיותיהם
בתשומת לב.

דרישות תשלום:
בהתאם להתקדמות העבודות בפרויקט נשלחות אליכם דרישות תשלום במייל ,רוכשים שכבר קיבלו מתבקשים להסדיר
את התשלום.

שמרו על קשר:
כמובן שאני פה לרשותכם ועבורכם ,לכל מידע או הסבר שתרצו לקבל
בטלפונים052-2909067 / 03-628-5317 :
או בדוא"ל pia@ybox.co.il
אל תהססו ליצור איתי קשר!
בברכה,
פיה שלמה ,מנהלת קשרי לקוחות
קבוצת Ybox
www.ybox.co.il
בדפים הבאים מצורפות תמונות מהאתר.
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