
1989 yılında kurulan Aras Grup bugüne kadar binlerce m² alanı inşaa edip
yüzlerce müşterisine anahtar teslim proje üretmiş ve üretmeye devam etmektedir.

Özellikle inşaat, dekorasyon, konut ve otel üretiminde uzmanlaşan firmamız, yapı ve 
hizmet kalitesi alanında yaptığı açılımlarla dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Aras Grup bugün:
High Hill / İncek
Arissa / Göksu 
Arissa / Point 
Astoria Life / Bağlıca
gibi pek çok önemli konut projesini başarıyla inşa etmektedir. Bugüne kadar yüksek 
kalite standartlarıyla tamamladığımız yüzlerce projemizde yakaladığımız başarı yeni 
projelerimizin en büyük teminatıdır.

www.arissainsaat.com
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Detaylı bilgi için hemen bizi arayın!

Arissa İncek bir ARAS GRUP Projesidir.

SİNPAŞ İNCEK LIFE
BEYTEPE RESTORIUM

ÖRNEK DAİRE  REFERANS GÖRSELLERİMİZ

Şimdi doğru bir yatırımın tam zamanı!

Gelin siz de
bu çekim gücüne

ortak olun!

Kazançlı Bir Yatırıma Davetlisiniz!

www.arissainsaat.comwww.arissainsaat.com

0555 008 44 440555 008 44 44

0545 345 6 3450545 345 6 345

Yeni projemiz için üye kayıtlarımız başlamıştır!



ÖDEME PLANI

ARSA ÖZELLİKLERİ

SOSYAL DONANIMLAR

Bittiğinde en az 1.800.000 TL satış bedeline ulaşacak olan Arissa İncek’in, komşu projelerindeki 
4+1 dairelerin bugünkü satış fiyatı minimum 1.500.000 TL’dir.

Şimdi topraktan projeye dahil olmanın avantajıyla çok karlı bir yatırım sizi bekliyor.

Arsa payı 430.000 TL giriş bedeliyle projemize dahil olup, geriye kalan 400.000 TL’yi 50 ay taksitle  ödeyerek, 
toplamda 830.000 TL’ye bu muhteşem yaşam ve yatırım projesine ortak olun! Projemizde ortalama 70.000 
TL şerefiye bedeli öngörülmektedir.

Projemizde ortalama 70.000 TL şerefiye bedeli öngörülmektedir.

ARSA
PAYI

430.000 TL

7/24 GüvenlikHamamUçurtma Çayırı

Şarj İstasyonuGöletler

Sauna

Açık Otopark

Cafe / Restoran

Kapalı Otopark Kartlı Yaya Girişi Kartlı Araç Girişi 

50 AY 8.000 TL 830.000 TL

TAKSİTLENDİRME AYLIK
TAKSİT TUTARI

TOPLAM
TUTAR

Hayallerin hayata dönüştüğü muhteşem bir mimari İncek’in en gözde lokasyonunda avantajlı koşullarla sizleri 
bekliyor. Arissa İncek, şehrin orta yerinde, şehir karmaşasının uzağında, tatil tadında bir yaşam sunuyor!

Arsamız konut sektöründe markalaşmış pek çok projenin tam ortasında yer alıyor.
Sinpaş İncek Life, Ata Bilge Konutları, Cepa Evleri, Beytepe Restorium gibi ultra lüks konseptli konutlara 
komşu olan arsamız,  Arissa İncek projesiyle, bu gözde bölgenin değerini daha da yükseltmek için hazır.

• 13.000 m2 peyzaj alan
• Biyolojik gölet
• Açık ve kapalı otopark
• Elektrikli araçlar için şarj istasyonu
• Kapalı yüzme havuzu
• Açık ve kapalı fitness alanları
• Spor alanları
• Hamam-sauna
• Yürüyüş parkurları
• Çocuk oyun parkları
• Bisiklet parkuru, uçurtma çayırı 
• Göl kenarı iskelesiyle ailenize mutlu bir yaşam sunmaya hazırlanıyor!
• 7/24  kameralı çevre güvenlik sistemi, kartlı araç ve yaya giriş çıkışı
• Uzman güvenlik ekibi
• Cafe restoran gibi donanımlarla dopdolu
bir yaşam için Narven İncek tam size göre!
 

BAĞLAR CD.

SİNPAŞ İNCEK LIFE

CEPA EVLERİ

ATABİLGE KONUTLARI

PROJE ÖZELLİKLERİ
Toplam 210 daireden oluşacak Arissa İncek, 3 yılda tamamlanacaktır.
Tamamı 175 ila 195 m2 arasında planlanan ve 4+1 dairelerden oluşan Arissa İncek, hayatınızın yatırım
fırsatını evinize getiriyor. 
Arissa İncek yatırım değeri kadar yaşayanlarına sunduğu konsept ve konforuyla da yaşam standartlarınızı 
yükseltecek. Lansmana özel fiyat avantajından faydalanın!


