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KAMIENICA PIŁKARZA
Zadbamy o Twoją Emeryturę, bez względu
na to kiedy się na nią wybierasz

Dziękując za zainteresowanie
zakupem mieszkania
inwestycyjnego w Kamienicy
Piłkarza, zapraszamy do zapoznania
się ze szczegółami naszej oferty.
Kamienica Piłkarza to unikatowy i
elitarny projekt, gdzie w naszych,
w pełni rewitalizowanych
kamienicach, w centrum Łodzi,
sprzedajemy mieszkania wśród
zaufanego grona inwestorów,
znajomych i przyjaciół.
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DLACZEGO KAMIENICA PIŁKARZA TO
NAJLEPSZY WYBÓR, GDY MASZ DO
ZAINWESTOWANIA SWOJE
OSZCZĘDNOŚCI ?
- BEZOBSŁUGOWOŚĆ:
Nasi Klienci muszą sprawdzić tylko, czy 10-tego
danego miesiąca wpłynęły od nas pieniądze, a resztę
robimy my.
- ZAUFANIE:
Za projektem stoi m.in. Adam Grzymski, posiadający
15 lat doświadczenia w nieruchomościach oraz od
niemal 25 lat będący właścicielem rozgrywek
piłkarskich dla amatorów w Warszawie – Ligowiec.pl,
a także współwłaściciel projektu Kamienica Piłkarza.
- PEWNOŚĆ:
My nie sprzedajemy wszystkiego, jak deweloper, a
zostawiamy sobie część mieszkań na zawsze, co daje
Tobie pewność jakości naszego remontu.

CZY TRZEBA BYĆ PIŁKARZEM,
ABY U NAS KUPIĆ MIESZKANIE?
Nie, ale też jest właśnie idealny produkt
dla piłkarza, który przez swoją karierę
powinien uzbierać tyle nieruchomości,
aby po jej zakończeniu mieć pewny i
stały dochód.
Ma to zapewnić ten sam lub podobny
standard życia, ale bez wykonywanej
pracy.
Więcej o tym w nagraniu dostępnym na
naszym kanale na Youtube.com. Znajdź
nas, wpisując tam Kamienica Piłkarza
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10 POWODÓW DLACZEGO MY:
1 - Kupujesz od nas mieszkanie w pełni wykończone i
wyposażone pod klucz.
2 - Mieszkanie to od razu wynajmujemy od Ciebie na okres 3 lat
(z opcją przedłużenia współpracy).
3 - Następnie nasz zespół wynajmuje je końcowemu najemcy,
profesjonalnie zarządzając Twoim mieszkaniem.
4 - Gwarantujemy wynagrodzenie, nawet gdyby mieszkanie
stało puste, bo to my jesteśmy Twoim najemcą, z prawem
podnajmu dalej.
5 - Rentowność naszych mieszkań około 6% - jest już po
kosztach zarządzania i wszelkich opłatach.
6 - Gwarantem całej transakcji oraz wynajmu jest nasza spółka
Kamienica Piłkarza, która posiada w danej kamienicy pakiet
swoich mieszkań i to ta sama spółka z majątkiem podpisuje z
Tobą umowę najmu.
7 - W ciągu nieco ponad roku sprzedaliśmy ponad 50 mieszkań
w dwóch naszych kamienicach, zupełnie bez reklamy, bez
pomocy biur nieruchomości, tylko pocztą pantoflową.
8 - Mamy 100% wynajętych mieszkań naszych
Klientów (w zakładanych wcześniej cenach),
które cieszą się dużą popularnością wśród
najemców.
9 - Mieszkania wykończone są w wysokim
standardzie (jak na wynajem): drzwi wyjściowe
Gerda, farby Flugger, drzwi wewnętrzne DRE,
podłoga winylowa – francuska firma Gerflor, a
meble i kuchnie Ikea.
10 - W cenie mieszkania jest absolutnie
wszystko (meble, sprzęt AGD, wystrój itd.) a
kupujący nie ponosi ŻADNYCH dodatkowych
kosztów (nie płaci czynszu, energii, mediów
itd. – nawet w trakcie remontu).
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DLACZEGO KAMIENICE W ŁODZI?
- Miasto Łódź prowadzi na ogromną skalę rewitalizację
całego centrum (ulic, chodników oraz kamienic itd.),
inwestując w ten cel gigantyczne pieniądze w skali kraju.
- Pod historycznymi kamienicami w centrum miasto buduje
metro, które będzie podnosić ceny nieruchomości (jedna z
naszych kamienic jest tylko 150 metrów do stacji metra).
- Łódź jest ostatnim dużym miastem w Polsce, gdzie w
rozsądnej cenie można kupić mieszkanie ścisłym centrum,
w odrestaurowanej kamienicy, w odróżnieniu od na
przykład Krakowa, Gdańska, czy Warszawy.
- Kamienice mają historycznie bardzo dobrą lokalizację w
ścisłym centrum miasta, gdzie deweloperzy nie mogą już
budować, a odnowione kamienice są o wiele ładniejsze od
bloków, które się szybko starzeją.
- Remont generalny kamienicy to zostawienie właściwie
jedynie grubych (na ponad pół metra) murów z cegły i
wymiana wszystkiego innego, czego efektem jest niemal
nowy budynek.
- Mieszkania w kamienicach mają od 3 do 3,5
metra wysokości co powoduje, że nawet
nieduże mieszkania mają przestrzeń w
odróżnieniu od mieszkań deweloperskich o
podobnych metrażach.
- Małe mieszkania (mikrokawalerki w
wymiarach 12-15 m2) to w pełni legalne
mieszkania, mające swoją Księgę Wieczystą
oraz udział w gruncie, co też nie jest możliwe w
nowym budownictwie, gdzie minimalna
powierzchnia to 25 m2.
- I takie nasze prywatne zdanie, że kamienice
mają duszę i są piękne. Za sto lat nadal takie
będą.
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KAMIENICA PIŁKARZA nr 1
KAMIENICA PIŁKARZA 1 – Pierwsza kamienica w
ramach projektu KP (za nami i naszymi wspólnikami
oczywiście wiele innych projektów w kamienicach), która
zlokalizowana jest przy ul. Legionów 51 w Łodzi. To
dosłownie cztery minuty do najpiękniejszego centrum
handlowego w Polsce, czyli do Manufaktury. W nieco
ponad siedem minut dojdziemy do Placu Wolności, czyli
początku historycznej części ulicy Piotrkowskiej. Sama
ulica Legionów w ciągu dwóch lat zostanie w pełni
zrewitalizowana (wizualizacja poniżej), wraz z wieloma
kamienicami, których remonty już trwają.

TU JEST NASZA KAMIENICA

STACJA METRA
ŁÓDŹ POLESIE

Prawdziwą wisienką na torcie jest stacja budowanego
łódzkiego metra Łódź Polesie, która jest zlokalizowana
dokładnie 150 metrów od naszej kamienicy. W tej
kamienicy mamy od ulicy swoje biura, oraz wiele swoich
mieszkań, które zostaną z nami na długo.
W Kamienicy wymieniliśmy wszelkie instalacje oraz
połączyliśmy centralne ogrzewanie miejskie. Do
sprzedania mamy tu ostatnie kilka mieszkań oraz jeden
lokal usługowy, w którym obecnie jest nasze biuro.
100 % sprzedanych mieszkań naszym Klientom jest
wynajęta w zakładanych wcześniej kwotach.
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KAMIENICA PIŁKARZA nr 2
KAMIENICA PIŁKARZA 2 – Druga kamienica zlokalizowana jest
także w centrum Łodzi, ale w jej nieco bardziej południowej części,
w niedużej odległości od ulicy Piotrkowskiej. Atutem kamienicy
jest własny teren zielony oraz prywatne wyjście wprost do
zrewitalizowanego parku. Mieści się ona przy cichej, spokojnej i
jednokierunkowej ulicy od strony parku.
W okolicy jest wiele ważnych dla przyszłych najemców miejsc,
takich jak: Galeria Łódzka, Centrum kulturalno-rozrywkowe
www.piotrkowska217.pl, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa,
Telewizyjna i Teatralna (600 metrów od kamienicy) oraz słynny
kompleks Księży Młyn. W najbliższym otoczeniu znajdują się też
siedziby wielu firm.
Sama kamienica składa się głównie z małych, kompaktowych
mieszkań, które się idealnie wynajmują. Do sprzedania mamy tu
obecnie mikrokawalerki, kawalerki oraz mieszkania dwupokojowe.
Trwa tam właśnie generalny remont.
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KAMIENICA PIŁKARZA nr 3
KAMIENICA PIŁKARZA 3 – Trzecia kamienica, którą
kupiliśmy z myślą o projekcie Kamienica Piłkarza, jest to
budynek zlokalizowany w okolicach parku Staszica oraz
dworca Łódź Fabryczna, zwanego Nowym Centrum Łodzi. W
najbliższej okolicy jest też wiele szkół i uczelni oraz
biurowców. Wejdzie ona do sprzedaży w 2023 roku, ale z
racji, że chcemy działać już teraz i zacząć ją remontować,
chętnie pożyczymy kapitał na ten cel.
Oferujemy ochronę Twoich oszczędności przed szalejącą
inflacją. Zapytaj nas o aktualne warunki w pełni
zabezpieczonej pożyczki w ramach #AkcjaInflacja. Warto
pamiętać, że każda osoba, która pożyczy nam pieniądze,
otrzymuje prawo pierwokupu najlepszych mieszkań w
Kamienicy Piłkarza nr 3.
Jak będziemy gotowi ze sprzedażą mieszkań w 2023 roku, to
właśnie osoby, które nam pożyczą teraz pieniądze, dostaną
naszą listę z mieszkaniami jako pierwsze. Dzięki temu
pożyczkodawcy zarabiają od momentu udzielenia pożyczki i
jeszcze mają plus w postaci wyboru ulubionego mieszkania.
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Podsumowując mieszkania w Kamienicy Piłkarza to dobry pomysł dla osób świadomych inwestowania
„na emeryturę”, ale nie mających kompletnie czasu, aby się tym zająć i tego potem pilnować.
Zachęcamy do kontaktu z nami:
Adam Grzymski
współwłaściciel Kamienicy Piłkarza
Tel.: 514-444-101
e-mail: adam@kamienicapilkarza.pl
www.facebook.com/agrzymski
www.instagram.com/adamgrzymski

Zapraszam
Adam Grzymski

NA KOLEJNYCH STRONACH PREZENTUEJMY PRZYKŁADOWE MIESZKANIA
DO KUPIENIA W NASZYCH PROJEKTACH KAMIENICA PIŁKARZA
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CENA POD KLUCZ: 680 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 3 300 PLN
SĄSIEDNIE
PODWÓRZE

PODWÓRZE

KAMIENICA PIŁKARZA nr 1
LOKAL MIESZKALNY NR 127
KLATKA B - OFICYNA LEWA
PIĘTRO II
POWIERZCHNIA - 66,50
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CENA POD KLUCZ: 479 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 2 300 PLN
PODWÓRZE

KAMIENICA PIŁKARZA nr 1
LOKAL MIESZKALNY NR 142
KLATKA D - OFICYNA PRAWA
PIĘTRO I
POWIERZCHNIA - 60,80
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CENA POD KLUCZ: 299 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 1 450 PLN

OKNO/
WITRYNA
ULICA

KAMIENICA PIŁKARZA NR 1
LOKAL USŁUGOWY NR 1
KLATKA A- FRONT
PARTER
POWIERZCHNIA - 34,00

Kamienica Piłkarza Sp. z o.o.
ul. Legionów 51/LU.3
91-069 Łódź

ULICA

Kamienica Piłkarza

PODWÓRZE

adam@kamienicapilkarza.pl
514-444-101
www.KamienicaPilkarza.pl

CENA POD KLUCZ: 183 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 900 PLN

WIDOK NA ULICĘ
KAMIENICA PIŁKARZA NR 2
LOKAL MIESZKALNY NR 136
WIDOK NA ULICĘ
PIĘTRO III
POWIERZCHNIA - 12,77
Kamienica Piłkarza Sp. z o.o.
ul. Legionów 51/LU.3
91-069 Łódź
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CENA POD KLUCZ: 255 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 1 200 PLN

WIDOK NA ULICĘ
KAMIENICA PIŁKARZA NR 2
LOKAL MIESZKALNY NR 126
WIDOK NA ULICĘ
PIĘTRO II
POWIERZCHNIA - 17,19
Kamienica Piłkarza 2 Sp. z o.o.
ul. Legionów 51/LU.3
91-069 Łódź

PARK

ULICA
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CENA POD KLUCZ: 295 000 PLN
MIESIĘCZNY ZYSK: 1 400 PLN
WIDOK NA PARK

PARK

KAMIENICA PIŁKARZA NR 2
LOKAL MIESZKALNY NR 102
WIDOK NA PARK
PARTER
POWIERZCHNIA - 22,99
Kamienica Piłkarza Sp. z o.o.
ul. Legionów 51/LU.3
91-069 Łódź
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KONTAKT:
ADAM GRZYMSKI: 514-444-101
ADAM@KAMIENICAPILKARZA.PL
WWW.KAMIENICAPILKARZA.PL

KAMIENICA PIŁKARZA SP. Z O.O.
UL. LEGIONÓW 51/LU.3
91-069 ŁÓDŹ
NIP: 727-284-52-64, REGON: 387155151, KRS 0000862759
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