Rodobens Negócios Imobiliários negocia apartamentos de alto
padrão com condições especiais em Uberlândia
Uberlândia, outubro de 2015 – Até o final de outubro a Rodobens Negócios Imobiliários realiza
a promoção ‘Viva um Novo Stillo’ em Uberlândia. Serão negociados apartamentos de alto
padrão do empreendimento Torres do Sul com condições especiais. O condomínio está em
obras, e a entrega prevista para 2016.
Localizado próximo ao Uberlândia Shopping, o Torres do Sul é o primeiro empreendimento
vertical de alto padrão da região. Os apartamentos possuem área privativa de 108 m² a 192 m²,
com três dormitórios, todos suítes. O condomínio estará equipado com mais de 20 itens de lazer,
que proporcionam lazer e segurança aos moradores.
Essa é uma oportunidade única para quem deseja realizar o sonho de conquistar seu imóvel ou
para quem deseja realizar um bom investimento. O condomínio estará equipado com piscina
adulto, piscina infantil, deck molhado, playground, quiosque (churrasqueira e forno de pizza),
quadra recreativa, quadra de tênis oficial, espaço gourmet, sala de jogos adulto, brinquedoteca,
salão de festas, sala de leitura, espaço teen, fitness, espaço mulher, espaço pet, home office,
espaço zen, sauna seca e sala de massagem.
O plantão de vendas está localizado no Center Shopping Uberlândia - Piso 1, e também no local
da obra na Avenida dos Vinhedos, 1400, bairro Karaíba. É possível ter mais detalhes do
condomínio acessando: www.torresdosul.com.br
Serviço:
Local: Center Shopping Uberlândia – Piso 1
Local: Av dos Vinhedos, 1400, bairro Karaíba
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

