Rodobens Negócios Imobiliários oferece condições especiais
para compra de apartamentos em Bauru
Bauru, outubro de 2015 – Até o final de outubro a Rodobens Negócios Imobiliários realiza a
promoção ‘Viva um Novo Stillo’ em Bauru. Serão negociados apartamentos do Nova Nação
América, o maior condomínio clube da cidade, com condições imperdíveis. As negociações
acontecerão no stand de vendas na cidade, na Avenida Jorge Zaiden, em frente ao condomínio,
que está em obras.
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.
Localizado na região que representa o novo vetor de crescimento da cidade, o Nova Nação
possui fácil acesso e infraestrutura ao lado de shoppings, hipermercados e conveniências. As
opções de apartamentos são de 2 e 3 dorms (1 ou 2 suítes) com metragem entre 57,56 m² a
77,15 m². E o condomínio estará equipado com piscina, quadra, salão de festas gourmet,
brinquedoteca, salão de festas infantil, sala de jogos e área para ginástica. Todas as áreas
comuns serão entregues mobiliadas e decoradas.
Sob a linha de produtos Stillo Rodobens, que denomina os empreendimentos exclusivos da
empresa, o Nova Nação América apresenta o conceito de clube privativo, que alia conforto, lazer
e segurança em uma área de 10.350 m².
O plantão de vendas especialmente ambientado para acolher os visitantes, está localizado na
Av. Jorge Zaiden S/N (próximo à avenida Nações Unidas). Para mais detalhes do condomínio
acesse: www.novanacaoamerica.com.br
Serviço:
Local: Av. Jorge Zaiden S/N (próximo à avenida Nações Unidas)
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.
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