
١٤٠١/١٢/١

البی مجلل با ارتفاع سقف ٦ متر به همراه البی من ٢٤ ساعته استخر، سونا، جکوزی و سالن ماساژ  
مهدکودک با سیستم مانیتورینگ والدین ٤ الین آسانسور پرسرعت شامل ٢ نفربر و ٢ باربر 

آب نما روف گاردن  پارکینگ میهمان   کارواش اختصاص�   باشگاه بدنسازی به روز و مجهز 
پنجره های قدی         کانسپت هتلینگ سینما به روز و مجهز  شوتینگ زباله   رینگ پیاده روی  

مساحت زمین ٣٩٩٠ مترمربع
تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادل� به پالک ثبت� ٣٧٦٤ فرع� از ٤ اصل� قطعه ٦ تفکیک�

مبلغ حق امتیاز پروژه برای تمام� متراژها ٢٢٠ میلیون تومان
١٥ درصد سود مشارکت سالیانه

ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسم�
زمین سند ٦ دانگ تک برگ، محصور شده و دارای آب، برق، گاز دایر در داخل ملک

تحویل ٣٦ ماهه قطع�
٢٠ درصد تاخیر در تحویل واحد به صورت سالیانه

برای بازدید از پروژه اسکن کنید

واحد ٧٥ متری

وش ح فر طر
واحدھای

تجاری

٣٥٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٨ قسط
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٥٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٧٨١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٩٦٧٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫١٥٣٫٠٠٠٫٠٠٠٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
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٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠
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٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٨ قسط
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٣٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠
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٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٨ قسط
١٩٫٠٠٠٫٠٠٠

٣٨٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

٩٥٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٤٥ روز ب�د

٩٠ روز ب�د

١٣٥ روز ب�د

٤٨ قسط
٢١٫٠٠٠٫٠٠٠

اولیه ثبت نام
(زمین و تراکم)

قسط اول

شرح اقساط

قسط دوم

قسط سوم

قسط چهارم

قسط پنجم

قسط ششم

قسط هفتم

قسط هشتم

اقساط ساخت

جمع کل قیمت واحد

ساط تراکم (قطع�)
ت اق

ت و نحوه پرداخ
قیم

ت
صورت قطع� اس

ت سهم تجاری به 
قیم

ت
ش نخواهد یاف

و افزای

ت
ساخ

ب)
سا

(عل� الح

یک مترمربعواحد ١٠٥ متریواحد ٩٥ متریواحد ٨٥ متری
تجاری مفید

تهران، منطقه ٢٢، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، خیابان هاشم زاده، کوچه سروستان ١١ غربی، پالک ۷۹
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مبلغ حق امتیاز پروژه برای تمام� متراژها ٢٢٠ میلیون تومان
١٥ درصد سود مشارکت سالیانه

ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسم�
زمین سند ٦ دانگ تک برگ، محصور شده و دارای آب، برق، گاز دایر در داخل ملک

تحویل ٣٦ ماهه قطع�
٢٠ درصد تاخیر در تحویل واحد به صورت سالیانه

برای بازدید از پروژه اسکن کنید

واحد ٧٥ متری

 ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

 ٩١,٧٠٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ١٩,٦٥٠,٠٠٠ 

 ٢,٨٩١,٢٠٠,٠٠٠  ٢,٦٣٥,٦٠٠,٠٠٠  ٢,٣٨٢,٤٠٠,٠٠٠  ٢,١٢٦,٨٠٠,٠٠٠ 

 ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 
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 ١٠١,٥٠٠,٠٠٠ 
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 ١٠١,٥٠٠,٠٠٠ 

 ١٠١,٥٠٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ 

 ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 
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 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 

 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 

 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 

 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 
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 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 

 ١١١,٣٠٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٢٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

 ١٢١,١٠٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٢٧,٥٥٠,٠٠٠ 

اولیه ثبت نام
(زمین و تراکم)

قسط اول

شرح اقساط

قسط دوم

قسط سوم

قسط چهارم

قسط پنجم

قسط ششم

قسط هفتم

قسط هشتم

اقساط ساخت

جمع کل قیمت واحد

ساط تراکم (قطع�)
ت اق

ت و نحوه پرداخ
قیم

ت
ساخ

ب)
سا

(عل� الح

واحد ١٠٥ متریواحد ٩٥ متریواحد ٨٥ متری

١٤٠١/١٢/١

البی مجلل با ارتفاع سقف ٦ متر به همراه البی من ٢٤ ساعته استخر، سونا، جکوزی و سالن ماساژ  
مهدکودک با سیستم مانیتورینگ والدین ٤ الین آسانسور پرسرعت شامل ٢ نفربر و ٢ باربر 

آب نما روف گاردن  پارکینگ میهمان   کارواش اختصاص�   باشگاه بدنسازی به روز و مجهز 
پنجره های قدی         کانسپت هتلینگ سینما به روز و مجهز  شوتینگ زباله   رینگ پیاده روی  

مزایای واحدهای پالس ج� به شرح زیر است:
- اولویت در انتخاب پارکینگ و انباری

- اولویت در انتخاب واحد در ٥ طبقه انتهایی برج
- انتخاب رنگ، طرح و متریال دکوراسیون داخل� شامل 

دیوارپوش، کف پوش، کابینت، شیرآالت و لوازم 
بهداشت�، سینک، اجاق گاز، هود، کابین دوش، در 

کمد، جاکفش� و روشنایی است.

مساحت زمین ٣٩٩٠ مترمربع
تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادل� به پالک ثبت� ٣٧٦٤ فرع� از ٤ اصل� قطعه ٦ تفکیک�

واحدهای فول امکانات با قابلیت انتخاب متریال

تهران، منطقه ٢٢، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، خیابان هاشم زاده، کوچه سروستان ١١ غربی، پالک ۷۹
galleriacomplex.comشماره تماس: ۴۴۹۹۳۵۳۲ و ۴۴۹۹۳۵۳۱ و ۴۴۹۹۳۵۳۰ - ۰۲۱



مبلغ حق امتیاز پروژه برای تمام� متراژها ٢٢٠ میلیون تومان
١٥ درصد سود مشارکت سالیانه

ثبت قرارداد در دفتر اسناد رسم�
زمین سند ٦ دانگ تک برگ، محصور شده و دارای آب، برق، گاز دایر در داخل ملک

تحویل ٣٦ ماهه قطع�
٢٠ درصد تاخیر در تحویل واحد به صورت سالیانه

برای بازدید از پروژه اسکن کنید

واحد ٧٥ متری

 ٥٥٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

 ٩٧,٩٥٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٢٥,١٥٠,٠٠٠ 

 ٣,٤٦٨,٨٠٠,٠٠٠  ٣,١٥٩,٢٠٠,٠٠٠  ٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢,٥٤٠,٨٠٠,٠٠٠ 

 ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

 ١١٠,٢٥٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
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 ١٢٢,٥٥٠,٠٠٠ 

 ١٢٢,٥٥٠,٠٠٠ 

 ١٢٢,٥٥٠,٠٠٠ 

 ١٢٢,٥٥٠,٠٠٠ 

 ١٢٢,٥٥٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٣١,٨٥٠,٠٠٠ 

 ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

 ١٣٤,٩٠٠,٠٠٠ 

٤٨ قسط
 ٣٥,٢٠٠,٠٠٠ 

اولیه ثبت نام
(زمین و تراکم)

قسط اول

شرح اقساط

قسط دوم

قسط سوم

قسط چهارم

قسط پنجم

قسط ششم

قسط هفتم

قسط هشتم

اقساط ساخت

جمع کل قیمت واحد

ساط تراکم (قطع�)
ت اق

ت و نحوه پرداخ
قیم

ت
ساخ

ب)
سا

(عل� الح

واحد ١٠٥ متریواحد ٩٥ متریواحد ٨٥ متری

١٤٠١/١٢/١

البی مجلل با ارتفاع سقف ٦ متر به همراه البی من ٢٤ ساعته استخر، سونا، جکوزی و سالن ماساژ  
مهدکودک با سیستم مانیتورینگ والدین ٤ الین آسانسور پرسرعت شامل ٢ نفربر و ٢ باربر 

آب نما روف گاردن  پارکینگ میهمان   کارواش اختصاص�   باشگاه بدنسازی به روز و مجهز 
پنجره های قدی         کانسپت هتلینگ سینما به روز و مجهز  شوتینگ زباله   رینگ پیاده روی  

مزایای واحدهای اسمارت ج� به شرح زیر است:
- اولویت در انتخاب پارکینگ و انباری

- اولویت در انتخاب واحد در ٣ طبقه انتهایی برج
- انتخاب رنگ، طرح و متریال دکوراسیون داخل� شامل دیوارپوش، 

کف پوش، کابینت، شیرآالت و لوازم بهداشت�، سینک، اجاق گاز، 
هود، کابین دوش، در کمد، جاکفش� و روشنایی است.

پریزهای هوشمند، سیستم  و  کلید  واحدها شامل  امکانات هوشمند   -
سیستم  مرکزی،  صدای  پخش  هوشمند،  پرده  انرژی،  کنترل  هوشمند 

هوشمند قطع آب و برق و گاز، قفل هوشمند و...

مساحت زمین ٣٩٩٠ مترمربع
تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادل� به پالک ثبت� ٣٧٦٤ فرع� از ٤ اصل� قطعه ٦ تفکیک�

اسمارت جی

واحدهای فول امکانات و هوشمند

تهران، منطقه ٢٢، شهرک راه آهن، بلوار امیرکبیر، خیابان هاشم زاده، کوچه سروستان ١١ غربی، پالک ۷۹
galleriacomplex.comشماره تماس: ۴۴۹۹۳۵۳۲ و ۴۴۹۹۳۵۳۱ و ۴۴۹۹۳۵۳۰ - ۰۲۱



galleriacomplex.com

برای بازدید از پروژه اسکن کنید

البی مجلل با ارتفاع سقف ٦ متر به همراه البی من ٢٤ ساعته استخر، سونا، جکوزی و سالن ماساژ  
مهدکودک با سیستم مانیتورینگ والدین ٤ الین آسانسور پرسرعت شامل ٢ نفربر و ٢ باربر 

آب نما روف گاردن  پارکینگ میهمان   کارواش اختصاص�   باشگاه بدنسازی به روز و مجهز 
پنجره های قدی         کانسپت هتلینگ سینما به روز و مجهز  شوتینگ زباله   رینگ پیاده روی  
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مساحت زمین ٣٩٩٠ مترمربع
تهران، وردآورد، خیابان امام حسین، نبش کوچه عادل� به پالک ثبت� ٣٧٦٤ فرع� از ٤ اصل� قطعه ٦ تفکیک�


