Duvenbeck Logistik Sp. z o.o.
54-530 Wrocław, ul. Jerzmanowska 19
tel. +48 71 354 53 50, fax +48 71 354 56 78
www.duvenbeck.de

Firma świadczy usługi logistyczne, a jej właściciele już od 80 lat
pielęgnują tradycje rodzinne, oparte na solidności i wysokiej jakości
usług. Oferta kierowana jest głównie do klientów z branży części
samochodowych, tworzyw sztucznych i napojów. Przedsiębiorstwo
zatrudnia 2300 pracowników w 31 oddziałach i 8 krajach. Posiada
120 000 m² powierzchni magazynowej i 1050 pojazdów. Stale
poszerza i dywersyﬁkuje obszary usług logistycznych.
e company provides logistic services; for years now its owners have
cherished their family traditions, basing on reliability and top quality
of services. e oﬀer is directed mainly to clients from the industries of
automotive parts, plastics and beverages. e company employs 2300
people in 31 branches and 8 countries. It administers 120,000 m2 of
warehousing space and 1050 vehicles. It constantly broadens and
diversiﬁes the areas of logistic services provided by it.

BUSINESS CENTRES

Inwestor: IMMOFINANZ AG
„Dębowe Tarasy” Osiedle Mieszkaniowe
40-115 Katowice, ul. Johna Baildona 24c/1
tel. +48 32 353 30 10-11
e-mail: sprzedaz@debowetarasy.pl
www.debowetarasy.pl
W ramach III etapu prestiżowej inwestycji Dębowe Tarasy
w centrum Katowic powstaje 317 nowych mieszkań. To doskonała
okazja, aby już teraz zainwestować w wybrany lokal. Tak, jak to robi
wielu przedsiębiorczych ludzi. Mieszkania wynajmują się tutaj
niemalże „od ręki”, choć stawki za wynajem są na stołecznym
poziomie. Miesięczny zysk z najmu z łatwością pozwala nie tylko
na spłatę ewentualnego kredytu, ale przysparza dodatkowego
dochodu. Ponadto można skorzystać z programu, w ramach którego
deweloper wyręczy w czynnościach związanych z wykończeniem
i wynajęciem mieszkania oraz jego zarządzaniem.
Within the scheme of the 3rd stage of the prestigious investment of
“Dębowe Tarasy” in Katowice, 317 new ﬂats are being constructed. It is
a perfect opportunity to invest in a ﬂat of your choice now. Just like many
resourceful people do. Flats are rented here nearly oﬀ-hand, although the
rates are truly metropolitan. e monthly proﬁt generated by ﬂat rental
allows you not only to pay a bank credit, but provides additional income.
Furthermore, you can beneﬁt from the developer’s programme, within
the framework of which it will help you out with all activities connected
with ﬁnishing and renting the ﬂat, as well as its management.
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