NOTA DE PREMSA

Un any gratis d’hipoteca i locals en condicions excepcionals,
algunes de les novetats de Servihabitat a SIMA i BMP


Fins a 9.000 habitatges seran disponibles amb interessants ofertes i avantatges
gràcies a la campanya “Avantatges imbatibles per a pisos irresistibles”



Locals, naus i oficines amb condicions excepcionals, la millor alternativa per a
empresaris i autònoms que volen començar o millorar el seu negoci

Barcelona, 20 d’octubre de 2015.- Servihabitat, servicer líder del sector immobiliari, serà present en
dues de les grans cites del sector immobiliari a Espanya. D’una banda, la dinovena edició del saló
Barcelona Meeting Point (BMP) (del 21 al 25 d’octubre), on és un dels patrocinadors principals i, d’altra
banda, el SIMA (del 23 al 25 d’octubre), on mostrarà als visitants la seva àmplia gamma d’oferta de
producte residencial i terciari, tant en venda com de lloguer. Els assistents es podran beneficiar de les
excepcionals campanyes i ofertes comercials amb atractives propostes de valor.

Fins a 9.000 habitatges amb grans ofertes i avantatges
La campanya “Avantatges imbatibles per a pisos irresistibles”, adreçada a particulars interessats a
comprar a preus altament competitius, facilita l’accés a l’habitatge a través d’excel·lents combinacions
d’avantatges: un any gratis d’hipoteca, la possibilitat de proposar el preu o descomptes molt
suggeridors en una gran selecció amb condicions “última oportunitat”. Tots els habitatges inclosos en
aquesta campanya, així com les seves propostes de valor, es poden consultar a través del web de
Servihabitat.

Emprendre o millorar un negoci estalviant
La Companyia està duent a terme una campanya específica adreçada a empresaris i nous
emprenedors a la cerca d’un espai en el qual dur a terme la seva activitat, facilitant-los solucions per
ajudar-los en la compra i el lloguer de locals, naus i oficines.
“L’espai perfecte per al teu negoci” és el nom d’aquesta campanya que durarà fins al 30 de novembre
de 2015, gràcies a la qual els interessats podran beneficiar-se de condicions irrepetibles. Entre elles,
descomptes de fins a un 25%, la possibilitat de proposar el preu de venda en una extensa selecció
d’espais o fins a 4 mesos de carència inicial en el lloguer. Amb aquesta iniciativa, Servihabitat promou

l’estalvi en l’adquisició d’aquest tipus de productes, amb atractives ofertes i propostes comercials que
actuen com a ajuda a empresaris i emprenedors.

Les millors propostes de segona residència i inversió
Situat a la zona B-233 del saló del Barcelona Meeting Point, Servihabitat oferirà en el seu estand una
àmplia gamma de segones residències per a client nacional i estranger. Entre altres oportunitats, els
visitants amants de la muntanya i la natura podran trobar amplis tríplex de 3 habitacions a Baqueira,
molt a prop del telecadira. Els que prefereixen el mar tenen disponible una espaiosa casa amb vistes al
mar a Teià, a només 20 minuts de Barcelona; habitatges amb excel·lents acabats a Sitges o cases al
Club de Golf de Bonmont, a Tarragona.

Gran selecció d’habitatges d’obra nova a Madrid
Durant la celebració de SIMA 2015, Servihabitat oferirà, a l’estand 1B10 (Pavelló 1 de Fira Madrid),
una atractiva oferta d’habitatges d’obra nova amb excel·lents acabats i adaptats a diferents segments.

Com a novetat, els visitants podran descobrir el Residencial Cuatro Vientos, a Carabanchel, amb
habitatges de 2, 3 i 4 dormitoris, garatge, traster i una excel·lent zona comunitària amb piscina i jardí.
Altres suggeriments són el Residencial Montepilar, situat en una de les millors zones de Majadahonda,
amb pisos de 4 dormitoris amb terrassa, baixos amb jardí i àtics amb terrassa-solàrium i amb una
agradable zona comunitària amb piscina i pàdel; o l’edifici Alfonso XIII, al districte de Chamartín, una
promoció amb habitatges d’1, 2 i 3 dormitoris. En el cas d’obra acabada, destaquen els exclusius
habitatges unifamiliars de luxe situats a la urbanització residencial de Ciudalcampo.

Sobre Servihabitat
Servihabitat és el servicer de referència en la prestació de serveis per a la gestió integral de carteres
de crèdit hipotecari i promotor, així com d’actius immobiliaris. L’experiència de 25 anys en el mercat i
l’elevat volum d’actius sota gestió consoliden la posició de l’empresa al capdavant del sector.

Un equip professional altament qualificat i una plataforma tecnològica pròpia proporcionen a
Servihabitat una metodologia operativa independent i diferenciada, capaç de cobrir totes les exigències
en el cicle de gestió d’actius financers i immobiliaris.
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