Rodobens Negócios Imobiliários financia imóveis em até 180
meses em Presidente Prudente
Financiamento direto com a Construtora é oferta exclusiva para quem deseja adquirir as
últimas unidades do condomínio fechado Bosque dos Tamburis
Presidente Prudente, setembro de 2015 – Até o final de outubro a Rodobens Negócios
Imobiliários realiza a promoção ‘Viva um Novo Stillo’ em Presidente Prudente. Entre as
condições especiais disponíveis, serão negociadas unidades do empreendimento Bosque dos
Tamburis com financiamento direto com a construtora em até 180 meses para pagar e até 90%
do valor do imóvel.
Com entrada a partir de R$ 20 mil, os interessados podem mudar-se para as unidades que já
estão prontas para morar. Enquanto durar a promoção, os interessados poderão encaminhar
suas ofertas diretamente à equipe comercial. Dessa forma, a negociação pode ser customizada
de acordo com as condições de cada cliente.
Com uma área total superior a 185.929 m², o Bosque dos Tamburis contará com infraestrutura
completa de lazer. São casas em condomínio fechado, muradas, com duas vagas de garagem
que oferecem conforto, lazer e segurança.
A área privativa de cada unidade é de 103m², com duas vagas de garagem. O condomínio estará
equipado com salão de festas, piscina, playground, quiosque com churrasqueira, minicampo de
futebol gramado, quadra poliesportiva, quadra de vôlei de areia e pista de caminhada.
O plantão de vendas está localizado na Rodovia Arthur Boigues Filho. É possível ter mais detalhes
do condomínio acessando: www.bosquedostamburis.com.br
Serviço:
Local: Rodovia Arthur Boigues Filho
Horário: todos os dias, das 9h – 18h
Central de vendas – Ligação gratuita 0800 – 603 – 3100
Site: www.rodobensimoveis.com.br/vivaumnovoestilo
Através do site também é possível ser atendido por um corretor on-line.

SOBRE A RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS
Fundada em São José do Rio Preto há 24 anos, a construtora e incorporadora chegou à marca
de 166 empreendimentos lançados em todo o Brasil e atuação em 53 cidades de 11 estados
brasileiros. É uma das maiores construtoras do país, com 63 mil unidades entregues e 5,5
milhões de m² construídos. A companhia tem capital aberto desde 2007 e faz parte das
Empresas Rodobens, um dos maiores grupos empresariais do país, com tradição de 65 anos no
mercado e atuação nos setores automotivo, financeiro e imobiliário.

Contatos para imprensa:
Néctar Comunicação Corporativa
Douglas Santos- douglas.santos@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5120 - (11) 9 8902-9701
Stela Maris - stela.maris@nectarc.com.br
Telefones: (11) 5053-5117 - (11) 9 7671-9534

