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Mieszkaj  
w Rytmie Kabat

To wyjątkowe miejsce, gdzie pozostaniesz  

w zgodzie z własną naturą i odzyskasz upragniony 

spokój, mieszkając bliżej lasu i jednocześnie 

korzystając ze wszystkich zalet miasta, w pełnym 

udogodnień sąsiedztwie.

Apartamenty Rytm na Kabatach  
to komfortowa przystań w jednej z najlepszych dzielnic 
mieszkaniowych Warszawy.



Myślisz nieszablonowo, wybierasz 
świadomie – Rytm odpowie na Twoje oczekiwania 
uważnym i przemyślanym designem, który łączy  
najlepsze współczesne trendy w architekturze 
z kameralną, podmiejską atmosferą Kabat. 

Przestrzeń, która  
kieruje się Tobą

To zaskakująca, lekka i otwarta forma 

budynku uniesionego na filarach i wyjątkowe 

funkcje, które zadbają o Ciebie i sąsiedzkie 

więzi: wspólny taras na dachu oraz linearny 

ogród ze strefami wypoczynkowymi  

i sportowymi wypełniający całe przyziemie.
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KABATY

Renomowana dzielnica 
z doskonałym połączeniem 

z centrum, dzięki  
I linii metra

BUDYNEK  
NA FILARACH

Unikalny projekt  
pracowni WWAA

OGRÓD

Zieleń zainspirowana 
poszyciem  

Lasu Kabackiego

Harmonijny charakter  
i indywidualny ton 

TARASY  
NA DACHU

Wspólna i prywatna 
przestrzeń  

dla mieszkańców 

ECHO SMART

System zarządzania  
inteligentnym  
mieszkaniem

MOBILNY DOSTĘP

Otwieranie drzwi  
i przywoływanie windy 
przy pomocy aplikacji

JAKOŚĆ

Wysoki standard  
wykończenia

EKOLOGIA

Pompy ciepła,  
odzysk wody deszczowej

Odkryj zalety wyjątkowej inwestycji, 
która łączy nowoczesność i ergonomię z przyjaznymi 
udogodnieniami i unikalnymi rozwiązaniami 
podnoszącymi komfort życia.
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 → Projekt renomowanej warszawskiej pracowni WWAA 

 → Unikalny koncept budynku wzniesionego  
na filarach nad ogrodem

 → Linearny układ z optymalnym dostępem  
do światła dla wszystkich apartamentów 

 → Korzystna ekspozycja na wschód i zachód

 → Niska zabudowa: tylko 5 pięter

 → Szybkie windy w każdej klatce

 → Ogrzewanie budynku częściowo przy pomocy 
zrównoważonych źródeł energii: pompy ciepła

 → Wysokiej jakości okładziny – ryflowane płyty 
betonowe na ostatniej kondygnacji, boniowanie 
elewacji klatek schodowych 

 → Płyty Terazzo na balkonach, deski kompozytowe  
na tarasach na dachu 

 → Tapeta we wnętrzach części wspólnych

 → Wejścia do klatek oraz przestrzenie wspólne  
w kolorze drewna

 → Starannie zaprojektowane elementy 
wykończeniowe balkonów

 → Drewniana stolarka okienna

Architektura

Styl i jakość

 → Otwarty parter budynku z ogrodem

 → Komfortowe meble miejskie i podwieszane ławki

 → Aleje do spacerów

 → Nasadzenia zieleni z gatunków inspirowanych  
poszyciem Lasu Kabackiego

 → Wzrost roślin regulowany lampami UV

 → Inteligenty, ekologiczny system nawadniania  
zieleni z wykorzystaniem deszczówki

 → Zaaranżowana przestrzeń sąsiedzkiej 
integracji na świeżym powietrzu,  
z nasadzeniem roślin

 → Dziewięć prywatnych tarasów na dachu 
dostępnych dla nabywców indywidalnych

Wspólny ogród

Tarasy na dachu
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Na jakość życia składają się nawet 
najdrobniejsze detale, dlatego z wyjątkową dbałością 
zaprojektowaliśmy części wspólne Rytmu oraz stworzyliśmy 
pełen pakiet dodatkowych udogodnień, dostępnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie.  Pożegnaj kompromisy – 
wybierając to, co proste, wygodne, nowoczesne i blisko Ciebie.

MOBILNY  
DOSTĘP

Otwieranie drzwi  
i przywoływanie windy  
przy pomocy aplikacji  
Blue Bolt

ŁADOWARKA  
POJAZDÓW  
ELEKTRYCZNYCH

Dostępna na parkingu  
podziemnym

W przyjaznym  
otoczeniu

PUNKT ODBIORU 
PRZESYŁEK

Komfortowe, zadaszone 
miejsce do odbioru 
paczek i zakupów

MIEJSCE  
DO ĆWICZEŃ

Wspólny pokój na świe-
żym powietrzu do jogi lub 
strechingu, z przyrządami 
gimnastycznymi

WIATY  
ROWEROWE

Wspólne miejsca  
do przechowywania 
jednośladów i wózków  
dla mieszkańców

SĄSIEDZKIE  
KINO LETNIE

Mini-widownia i ekran  
w podcieniach budynku,  
na spotkania, czytanie, 
sąsiedzkie seanse  
na świeżym powietrzu

PODWIESZANE 
ŁAWKI   
W PODCIENIACH

Relaksujące, bujane 
siedziska dla dzieci 
i dorosłych
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To zielona i bezpiecznej okolica, 

z Lasem Kabackim tuż za progiem, 

pięknymi parkami, rodzinnymi pla-

cami zabaw i kilometrami spacero-

wych, biegowych i rowerowych tras. 

Świetna komunikacja i mnogość 

połączeń pomogą Ci dotrzeć stąd 

wszędzie na czas. Ale możesz też 

spokojnie zostawić chaos miasta 

w tyle, bo w sąsiedztwie znajdziesz 

mnóstwo świetnych restauracji, 

kawiarni i lodziarni, ulubione skle-

piki i dobre punkty usługowe, liczne 

żłobki, przedszkola i renomowane 

szkoły, miejsca sportu i kultury oraz 

wszystkie udogodnienia, jakich 

potrzebujesz, by żyć komfortowo 

a przy tym – lokalnie.

Blisko wszystkiego,  
co dla Ciebie ważne

Kabaty otoczą Cię dobrą aurą, ciszą  
i spokojem, jakich trudno doświadczyć mieszkając w wielkim 
mieście. Najmłodszą i najbardziej prestiżową enklawę 
Ursynowa tworzy sympatyczna społeczność i przyjazna, 
kameralna zabudowa.
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UCSiR Basen 
Aqua Relaks

Bazarek 
przy Wąwozowej

International 
American School

12 minut 
rowerem

Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Natolinie

Arena Ursynów

A

Urząd Dzielnicy
Ursynów

Dąb Mieszko

Multikino

Skate Park
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Rytm położony jest w samym sercu Kabat, 
nieopodal skrzyżowania Al. KEN i ul. Wąwozowej, tuż obok stacji 
metra Kabaty. To jedna z najkorzystniejszych lokalizacji w obrębie 
dzielnicy – z widokiem na las i miastem na wyciągnięcie ręki.

2 MINUTY

Pieszo do stacji metra  

Kabaty

SAMOWYSTARCZALNA

Sklepy, usługi, gastronomia, 

przedszkola, szkoły - wszystko  

w zasięgu kilku kroków

5 MINUT

Pieszo do Lasu Kabackiego

ZIELONA

Las Kabacki, parki  

i atrakcyjne tereny rekreacji

21 MINUT

metrem do centrum  

Warszawy

AKTYWNA

Bogata infrastruktura  

sportowa w okolicy

IDEALNIE POŁOŻONA

Doskonały punkt  

w centrum dzielnicy

SPOKOJNA

Niska, kameralna zabudowa 

dzielnicy pod lasem

Gdzie miasto czuje 
się jak w domu
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Kabaty to dojrzała i rozwinięta dzielnica, 
samowystarczalna i zrównoważona dzięki temu, że wszystko, 
co niezbędne do wygodnego życia znajduje się tu w bliskim 
sąsiedztwie, mierzonym dystansem kwadransa. 

Edukacja
 → 13 żłobków

 → 16 przedszkoli

 → 11 szkół podstawowych 
 publicznych i prywatnych

 → Szkoła amerykańska

 → 4 licea ogólnokształcące

 → 9 szkół językowych

 → 4 szkoły tańca

 → 1 szkoła muzyczna

Restauracje  
i kawiarnie

 → 36 restauracji z różnorodnym menu: 
polska, indyjska, tajska, chińska, gruzińska, 
włoska, japońska, tex-mex i fusion.

 → 11 kawiarni, herbaciarni i piekarni

 → 13 lodziarni, z czego większość  
to rzemieślnicze

 → 7 winiarni w tym 2 wine bary

 → 2 piwiarnie

Kameralnie, lokalnie,  
w 15-minutowym mieście

Kultura, rozrywka, 
zabawa

 → Multikino na Imielinie

 → Ursynowskie Centrum Kultury

 → Pałac Natoliński

 → Centrum Edukacji Leśnej

 → Arena Ursynów
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Zieleń
 → Park przy Bażantarni z placami zabaw, 

alejami i terenami piknikowymi

 → Aleja Kasztanowa

 → Leśne Laboratorium  
w Parku przy Bażantarni

 → Park Kultury i Ogród Botaniczny PAN 
w Powsinie

Kompleksy  
rekreacyjne

 → Las Kabacki: trasy rowerowe, biegowe 
i spacerowe, ścieżki zdrowia i siłownie 
plenerowe

 → Przy Bażantarni: boisko piłkarskie, 
wielofunkcyjne do gry w siatkówkę 
i koszykówkę, korty tenisowe otwarte i kryte

 → Powsin: boiska piłkarskie, do siatkówki, 
koszykówki, korty tenisowe, siłownia, 
sauna, kręgielnia, park linowy, ping pong, 
petanque

Sport
 → Studia tańca, jogi, pilates, 

kluby fitness i siłownie 

 → 2 kryte baseny pływackie  
na Kabatach oraz basen leśny 
w Powsinie

 → Skate park i park linowy dla 
dzieci w Parku przy Bażantarni

 → Pump track i Kazurka do jazdy 
wyczynowej BMX

 → Lodowisko na Imielinie

Rezerwaty 
i pomniki przyrody

 → Las Kabacki: 925 ha o unikalnych 
walorach rekreacyjnych 
i przyrodniczych

 → Las Natoliński z parkiem  
i kompleksem pałacowym

 → Skarpa Ursynowska

 → Dąb Mieszko: najstarsze drzewo  
na Mazowszu
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W Rytmie znajdziesz przestrzeń, 
jakiej potrzebujesz, by realizować swoje pasje 
i cieszyć się każdym dniem. Doskonała ekspozycja 
i optymalne rozkłady apartamentów pozwolą 
stworzyć piękne i funkcjonalne aranżacje,  
niezależnie od metrażu.

UKŁADY  
APARTAMENTÓW

Zróżnicowane metraże, 

funkcjonalne i starannie 

zaprojektowane układy 

apartamentów 

WYSOKIE  
OKNA

2,40 m okna balkonowe,  

1,85 m portfenetry w sypialniach, 

zapewniające odpowiednie 

doświetlenie i bezpieczeństwo

2,73 m

Ponadstandardowa  

wysokość apartamentów

TARAS  
LUB BALKON

W każdym apartamencie

Zaprojektowane,  
by żyć pełnią życia

DWUSTRONNE

Apartamenty z  balkonami 

lub tarasami po obu stronach 

budynku

DWUPOZIOMOWE

Dostępne apartamenty 

dwupoziomowe lub 

z indywidualnym tarasem  

na dachu 

KLIMATYZACJA

Część apartamentów  

z miejscem na klimatyzator  

na balkonie

PARKING

Miejsca postojowe w garażu 

pojedyncze, rodzinne 

i z ładowarką pojazdów 

elektrycznych
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Stworzone,  
by dbać o Ciebie 

Czas jest dla Ciebie wartością. 
Dlatego Echo Investment oferuje znacznie więcej, 
niż się spodziewasz. Wesprzemy Cię na etapie 
zakupu, przy wyborze kredytu czy też w trakcie 
wykończenia apartamentu.

Zapewniamy także cały szereg dodat-

kowych udogodnień dla mieszkańców 

dostępnych w standardzie oraz przyjazne 

technologie jutra, które zadbają o Twój 

codzienny komfort, uwolnią Cię od 

stresu i wyręczą w zarządzaniu domem. 

Zamieszkaj w przestrzeni, która wyprzedzi 

Twoje potrzeby i wczuje się w Twój nastrój.

ECHO  
LIFE SERVICES

Wyjątkowe udogodnienia 

poprawiające komfort życia, 

dostępne w standardzie  

dla wszystkich mieszkańców

ECHO SMART

Bezpieczeństwo, komfort 

i oszczędność energii dzięki 

inteligentnym urządzeniom, 

które otrzymasz w cenie

PAKIETY  
WYKOŃCZENIOWE

Doświadczony i zaufany zespół 

architektów wnętrz i ekipy 

wykończeniowe gwarantujące 

3-letni okres rękojmi

KREDYTY

Profesjonalne wsparcie 

ekspertów finansowych 

w zakresie kredytowania 

i niezbędnych formalności

ZAMIESZKAJ WŚROD  
PRZYJACIÓŁ

Program lojalnościowy  

dla Klientów  

Echo Investment

MOJE ECHO

Platforma obsługi klienta, 

gwarantująca szybki i wygodny 

dostęp do dokumentów 

i kontaktów

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczny proces zakupu 

mieszkania do wyboru oferty, 

poprzez serwis gwarancyjny,  

aż do umowy ostatecznej

WSPARCIE

Dedykowany zespół 

Opiekunów Klienta, dla tych, 

którzy już sfinalizowali zakup 

apartamentu
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Wszystko  
zaczyna się od Ciebie

Od tego jak żyjesz, jak lubisz pracować, w jaki 
sposób załatwiasz codzienne sprawy czy jak odpoczywasz. 
Wychodząc z tego założenia tworzymy wygodne, bezpieczne 
oraz dostosowane do Twoich potrzeb miejsca do życia.

Dla nas najważniejszy jesteś Ty, dlatego 

w Standardzie Echo zapewniamy:

01 Echo Life Services

02 Rozwiązania Echo Smart

03 Pakiety wykończeniowe

04 Kredyty

05 Program Zamieszkaj Wśród Przyjaciół

06 Platformę obsługi klienta Moje Echo

07 Bezpieczny proces zakupu mieszkania od wyboru oferty, 
poprzez serwis gwarancyjny, aż do umowy ostatecznej

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi materiałami.  

W razie pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Zespół Echo Investment
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Echo Life Services Na osiedlach Echo Investment  
znajdziesz:

To pakiet licznych udogodnień, 
dostępnych dla każdego mieszkańca i użytkownika 
naszego osiedla. Dbając o wysoki standard życia, 
zapewniamy Ci komfort i bezpieczeństwo  
nie tylko w mieszkaniu, ale także w częściach 
wspólnych budynku. 

Hole i korytarze wyposażamy w technologię umoż-

liwiającą bezdotykowe zwolnienie zamka drzwi wej-

ściowych czy wezwanie windy, która zawiezie Cię na 

właściwe piętro. Wystarczy, że podejdziesz, a czujnik 

rozpozna Twój telefon i odblokuje drzwi. Zajęte ręce, 

np. przez zakupy, już nigdy nie będą problemem!

W ramach Echo Life 

Services w naszych 

inwestycjach znajdziesz 

wiele udogodnień 

i ciekawych rozwiązań, 

które sprawią,  

że codzienne życie  

stanie się prostsze.

Dzięki Echo Life Services podnosimy również standard 

przestrzeni ogólnodostępnych, znajdujących się pomię-

dzy budynkami i dostosowujemy je do zmieniających 

się potrzeb mieszkańców.

Rowerzyści mogą korzystać z wieszaków i stojaków 

rowerowych, a zmotoryzowani z ładowarki do samo-

chodów elektrycznych z systemem rozliczania pobranej 

energii. Na osiedlu nie zabraknie również zielonych 

stref rekreacyjnych i punktów odbioru przesyłek. 

W częściach wspólnych, takich jak patio czy plac 

zabaw, dostępne będzie bezpłatne i bezpieczne WiFi.

MOBLINY DOSTĘP

Umożliwiający otwieranie  

drzwi wejściowych, furtek i bram,  

a nawet przywołanie windy

BEZPŁATNE WIFI

Dostępne w częściach wspólnych,  

w pełni bezpieczne

STACJĘ ŁADOWANIA  
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH

Dostępną dla każdego  

mieszkańca osiedla

PUNKT ODBIORU PRZESYŁEK

Dzięki któremu szybciej  

niż kiedykolwiek odbierzesz  

i nadasz przesyłki.  

Blisko, bezpiecznie, bezdotykowo

STREFY REKREACYJNE

Zielone i przemyślane strefy wspólne  

do relaksu, zabawy z dziećmi,  

czy treningu

ROWEROWNIĘ

Czyli stojaki lub pomieszczenia  

do przechowywania rowerów.  

Koniec z zajętym miejscem  

na balkonie lub w piwnicy

01

echo-mieszkania.pl
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Smartfon zamiast 
domofonu, pestki i kluczy

Idziesz z zakupami, masz zajęte ręce, więc  
nie masz jak wyjąć kluczy i otworzyć furtki oraz drzwi na klatkę. 
W dodatku ciężkie siatki utrudniają Ci przywołanie windy i wybranie 
numeru piętra. Brzmi znajomo? Na naszym osiedlu rozwiązaliśmy 
ten problem wdrażając system bezdotykowego dostępu Blue Bolt. 
Aplikacja odblokuje drzwi, gdy będziesz obok nich. Jedyne co musisz 
zrobić, to pociągnąć za klamkę. A winda? Winda sama przyjedzie 
i zabierze Cię na Twoje piętro. 

W miejscach, które do tej pory były otwierane domo-

fonem, takich jak furtki, drzwi czy wiaty śmietnikowe, 

zainstalowaliśmy system automatycznego zwalniania 

zamków. Aby je odblokować wystarczy, że podejdziesz 

w pobliże czujnika ze smartfonem, który ma wgraną 

aplikację Blue Bolt.

Dzięki aplikacji możesz także nadawać i odbierać 

dostępy do budynku. Decydujesz kiedy, na jak długo 

i komu - znajomym, rodzinie, wynajmującym czy ekipie 

remontowej. Jest to rozwiązanie w pełni bezpieczne 

- nie musisz już dzielić się kodem do domofonu 

z osobami, które Twoim zdaniem nie powinny go znać. 

Masz też pełną kontrolę nad tym, kto i kiedy korzysta 

z dostępu - po zakończeniu prac remontowych lub 

najmu krótkoterminowego, w dowolnej chwili możesz 

cofnąć uprawnienia. 

Winda również jest połączona z naszą aplikacją.  

Automatycznie zjeżdża, gdy tylko pojawisz się 

w pobliżu i zawozi Cię na wcześniej zaprogramowane 

piętro. A jeśli chcesz odwiedzić np. sąsiada mieszkają-

cego wyżej, możesz wybrać inne piętro w aplikacji.

Włącz wygodę 
i bezpieczeństwo 

Jak działa bezdotykowy dostęp 
do części wspólnych budynków?

POBIERZ 
APLIKACJĘ 
BLUE BOLT

ZAŁÓŻ  
KONTO

UDZIEL 
DOSTĘPU  
RODZINIE 
I ZNAJOMYM

ZDALNIE 
OTWIERAJ 
DRZWI 
I PRZYWOŁUJ 
WINDĘ 

Dbamy o Twój komfort 

i bezpieczeństwo. 

Na naszym osiedlu otworzysz drzwi 

i przywołasz windy, nie dotykając 

przycisków. Masz także pełną 

kontrolę nad tym, kto i kiedy  

ma dostęp do budynku.
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Echo Smart
Echo Smart to bezprzewodowy system 

zarządzania inteligentnym domem. Głosowo lub zdalnie,  
przy pomocy smartfona możesz m.in. sterować oświetleniem, 
regulować temperaturę, wyłączać urządzenia elektryczne  
czy odblokowywać zamek drzwi wejściowych.

Kupując u nas mieszkanie, w cenie otrzymasz pakiet startowy 

Echo Smart, który możesz rozszerzać i dopasowywać do swo-

ich potrzeb. Dzięki temu zawsze wiesz, co dzieje się w Twoim 

domu. Niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś i co robisz.

Na urządzenia otrzymasz 5-letnią gwarancję.  

Zapytaj doradcę w jakie funkcje Echo Smart będzie  

wyposażone Twoje mieszkanie.

Twórz scenariusze zgodne  
z Twoim rytmem dnia

WYCHODZISZ Z DOMU?

Jednym kliknięciem w aplikacji lub komendą głosową 

przygotujesz mieszkanie: wyłączysz światło w pokoju  

i prąd w gniazdku, zasłonisz okna oraz włączysz alarm.

JAK WYŁĄCZYĆ ŚWIATŁO BEZ 
RUSZANIA SIĘ Z MIEJSCA?

Dzięki Echo Smart możesz sterować  oświe-

tleniem jednym kliknięciem, bez konieczno-

ści wstawania do włącznika

JAK WPUŚCIĆ DO DOMU DZIECI, 
KTÓRE NIE WZIĘŁY KLUCZY?

Wystarczy, że zamontujesz inteligentny 

zamek w swoich drzwiach, a ten otworzysz 

przy użyciu aplikacji

CZY WYŁĄCZYŁEŚ  
ŻELAZKO?

W mieszkaniu Echo Smart masz możliwość 

odcięcia dopływu prądu do urządzenia 

jednym kliknięciem w aplikacji

O WYSOKIE RACHUNKI  
ZA OGRZEWANIE

Gdziekolwiek jesteś, możesz kontrolować 

temperaturę w mieszkaniu, a przy tym 

obniżyć koszty rachunków

CZY MIESZKANIE JEST  
BEZPIECZNE PRZED ZALANIEM 

LUB OGNIEM?

Czujniki dymu i zalania poinformują  

Cię od razu po wykryciu zagrożenia,  

umożliwiając szybką reakcję

WRACASZ DO DOMU?

Uruchom odpowiedni scenariusz i zanim  

przekroczysz próg, system ustawi komfortową  

temperaturę, odsłoni żaluzje lub rolety oraz włączy 

Twoją ulubioną muzykę.
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Już nie musisz się martwić
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1 POKÓJ 2 POKOJE 3 POKOJE 4 POKOJE  5 POKOI

STEROWANIE GŁOSEM

STEROWANIE OŚWIETLENIEM

STEROWANIE OGRZEWANIEM

CZUJNIK ZALANIA

CZUJNIK DYMU

INTELIGENTNY ZAMEK

Zarządzaj inteligentnym 
mieszkaniem głosowo...

…lub zdalnie, dzięki aplikacji

Salon jest sercem każdego mieszkania. 
Miejscem, gdzie spędzasz najwięcej czasu.  
Dlatego zadbaliśmy o to, żebyś zawsze czuł się w nim 
komfortowo. W cenie mieszkania dostaniesz od nas 
podstawowy pakiet inteligentnego domu Echo Smart  
wraz z darmowym montażem.

Niezależnie od tego, gdzie akurat jesteś,  

dzięki aplikacji mobilnej masz dostęp  

do wszystkich funkcji inteligentnego mieszkania. 

A może być ich naprawdę wiele!

CENTRALĘ

która łączy ze sobą wszystkie urządze-

nia Echo Smart w jeden system. Działa 

bezprzewodowo, dzięki czemu w każ-

dej chwili, bez kucia ścian i remontu, 

możesz dodawać nowe funkcjonalności 

i rozszerzyć system na pozostałe pokoje. 

Echo Smart jest rozwiązaniem elastycznym i otwar-

tym, co oznacza, że Twój pakiet startowy może być 

swobodnie rozbudowywany, w zależności od Twoich 

aktualnych potrzeb. System jest także kompatybilny 

z inteligentnymi urządzeniami innych producentów, 

z których już korzystasz w mieszkaniu, jak np. telewizor 

czy oczyszczacz powietrza. Jeśli chcesz poznać pełną 

listę producentów, których produkty mogą współpraco-

wać z Echo Smart, skontaktuj się z nami.W pakiecie podstawowym w Apartamentach 
Rytm na Kabatach znajdziesz:

URZĄDZENIA ECHO SMART W TWOIM MIESZKANIU

Rodzaj i liczba pozostałych urządzeń, wchodzących w skład pakietu Echo Smart, 

uzależnione są od wielkości mieszkania, które u nas kupujesz. Czyli im większe 

mieszkanie, tym więcej bezpłatnych funkcjonalności, takich jak np.: regulacja  

temperatury i oświetlenia, czujniki dymu i zalania czy inteligentny zamek.

Integracja z innymi urządzeniami

ZARÓWNO URZĄDZENIA  
JAK I ICH INSTALACJA  

SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!* 
Jedyne co musisz zrobić,  

to podłączyć Wi-Fi i umówić 

termin montażu. Resztę 

pokażemy Ci na spotkaniu!

Jako pierwsi  

na rynku w standardzie 

mieszkania oferujemy 

urządzenia smart oraz 

sterowanie głosowe.

*Zapytaj doradcę o okres obowiązywania darmowej instalacji.

GŁOŚNIK TYPU AMAZON/
GOOGLE ECHO DOT

wypowiedz na głos odpowiednią 

komendę, a Twoja wirtualna asystentka 

wykona daną czynność np. wyłączy 

światło w salonie, zasłoni żaluzje lub 

wyszuka w internecie odpowiedź na 

Twoje pytanie.
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Wybierz pakiet 
wykończeniowy,
my zajmiemy się resztą
Z myślą o Twojej wygodzie stworzyliśmy szeroką gamę 

pakietów wykończeniowych. Wybierz swój, a my zaprojektujemy, 
wykończymy i urządzimy wnętrze Twojego wymarzonego mieszkania!

Jeśli chcesz zmieścić się w konkretnej kwocie,  

oferujemy pakiety ze stałą stawką za mkw. i określoną 

pulą materiałów do wyboru – od standardu ekono-

micznego po premium. Jeśli wolisz większą swobodę, 

mamy przygotowany również pakiet Freestyle, w któ-

rym jedynym ograniczeniem jest Twoja wyobraźnia.  

Natomiast w Programie Inwestor, poza wykończeniem, 

otrzymasz w pełni urządzone mieszkanie w standar-

dzie pod wynajem tzn. gotowe do przejęcia przez 

zewnętrznego operatora. 

Nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych 

projektantów, którzy wiedzą jak zaaranżować stylową 

przestrzeń, idealnie dopasowaną do Twoich potrzeb.

NIŻSZA CENA

Dzięki temu, że wykończeniem  

mieszkania zajmie się profesjnalna 

firma, zaoszczędzisz 15% VAT  

na materiałach i usługach. Zamiast  

23% Vat zapłacisz tylko 8%

GWARANCJA JAKOŚCI

Mamy sprawdzony zespół, używamy 

wyłącznie materiałów najwyższej jakości 

i trwałości. Dlatego udzielamy  

aż 3-letniej rękojmi

KOMFORT I ELASTYCZNOŚĆ

Otrzymasz pełen kosztorys oraz gwa-

rancję stałych cen. Projekt mieszkania 

zostanie indywidualnie opracowany 

i dopasowany do Twoich potrzeb

GOTOWE NA WYNAJEM

W Programie Inwestor otrzymujesz 

w pełni urządzone mieszkanie, wyposa-

żone nawet w takie detale jak: sztućce, 

suszarka do włosów czy żelazko

CZAS

Nie tracisz czasu na szukanie spraw-

dzonej ekipy remontowej, wybór i zakup 

materiałów czy pilnowanie prac
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Kiedy Ty cieszysz się wolnym czasem, 

zespół architektów i specjalistów zajmuje 

się realizacją Twojego idealnego wnętrza.

Korzyści:

echo-mieszkania.pl
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Szukasz korzystnej 
oferty kredytowej? 
Zostaw to nam!

Pomożemy Ci przy pozyskiwaniu finansowania 
na wymarzone mieszkanie i służymy wsparciem na każdym 
etapie procedury kredytowej. 

Współpracę z najlepszymi 

ekspertami finansowymi

Szeroki wybór  

ofert kredytowych

Pełną obsługę – od sprawdzenia 

zdolności kredytowej, aż do wypłaty 

środków

Pomoc w skompletowaniu 

i wypełnieniu wszystkich 

niezbędnych dokumentów

Oszczędność czasu - szybsze 

załatwianie formalności

Najkorzystniejsze  

rozwiązania dopasowane  

do Twoich możliwości

Bezpieczny i komfortowy proces 

zakupu nieruchomości

Od zebrania ofert banków i wyboru najkorzystniejszej opcji, przez podpisanie umowy, 

po wypłatę środków, będziesz znajdować się pod naszą opieką. Dzięki zapewnieniu 

profesjonalnej i kompleksowej obsługi oraz uproszczeniu procesu kredytowego, 

przybliżymy Cię do realizacji marzenia.
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Wsparcie naszych ekspertów  

jest całkowicie bezpłatne. 

Umów się na spotkanie 

i dowiedz się więcej!

Bez dodatkowych opłat  
i prowizji proponujemy



Korzyści:
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Zamieszkaj wśród 
przyjaciół

Poleć naszą inwestycję 
i odbierz nagrodę

Kupiłeś mieszkanie lub lokal usługowy 
od Echo Investment? Weź udział w programie poleceń! 
Poleć skutecznie inwestycję rodzinie lub znajomym, 
a otrzymasz od nas nagrodę pieniężną.  
Osoba zachęcona przez Ciebie do kupna również 
skorzysta i otrzyma od nas rabat!

NAGRODA PIENIĘŻNA  
DLA CIEBIE

Wystarczy, że Twoja rodzina lub 

znajomi podpiszą umowę,  

a Ty otrzymasz od nas nagrodę 

w wysokości 1000 zł

POLECONY  
TEŻ ZYSKUJE

Wskazana przez Ciebie osoba 

otrzyma od nas 1000 zł rabatu

GWARANCJA DOBREGO 
SĄSIEDZTWA

Zyskujesz gwarancję  

doskonałego sąsiedztwa

Regulamin dostępny w biurze sprzedaży.

Jeśli kupiłeś mieszkanie lub lokal 

w inwestycji Echo lnvestment, 

weź udział w programie – zasady 

są proste, a korzyści wymierne!
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Platforma  
Moje Echo
Dzięki platformie Moje Echo wszystkie niezbędne 

dokumenty, takie jak faktury, harmonogram płatności czy rzut 
zakupionego mieszkania masz zawsze pod ręką! 

W dowolnym momencie możesz także skontaktować się z naszym zespołem 

opiekunów w sprawach związanych z m.in.: pozyskaniem dokumentacji do kredytu, 

informacjami o płatnościach, czy umówieniem terminu odbioru mieszkania  

lub podpisania umowy ostatecznej.

Tutaj znajdziesz niezbędne 
kontakty i dokumentację 
twojego mieszkania

Dokumentacja związana 

z zakupionym lokalem

Informacje o fakturach  

i harmonogramie  

płatności

Ważne kontakty  

i odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania

Dostęp 24h.  

Szybko, wygodnie, zawsze 

gdy tego potrzebujesz
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Do platformy Moje Echo 

zalogujesz się na:

mojeecho.pl

echo-mieszkania.pl
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Od wyboru mieszkania i rezerwacji, poprzez  
serwis gwarancyjny, aż do umowy ostatecznej

*Instalacja i uruchomienie urządzeń odbywa się podczas umówionej  

przez Ciebie wizyty instalatora. Na urządzenia otrzymasz 5 lat gwarancji.

1

Doradca klienta - w trakcie zakupu Opiekun klienta - po zakupie

Ekspert finansowy

Specjalista ds. zmian lokatorskich

Specjalista ds. zmian lokatorskich

Koordynator serwisu gwarancyjnego 

2 3 4 5 6 7 9 11108

Rezerwacja  

wstępna

E
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P
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S
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T
A

K
T

U

W trakcie zakupu
i po zakupie

Usterki,  
rękojmia 5 lat

Wprowadzanie 
zmian lokatorskich

Zakup pakietów 
wykończeniowych

Projekt i wykonanie 
wnętrz  

Darmowa instalacja 
Echo Smart

Wsparcie przy  
pozyskiwaniu kredytu

Umowa  

rezerwacyjna

Umowa  

deweloperska

Dokumentacja  

do kredytu

Zmiany   

lokatorskie

Pakiety  

wykończeniowe

Odbiór  

mieszkania

Serwis  

gwarancyjny

Umowa  

ostateczna

Wspólnota 

mieszkaniowa

Koniec  

okresu rękojmi 

Instalator Echo Smart*

Projektant wnętrz

Doradca ds. pakietów wykończeniowychDoradca klienta

Proces zakupu 
mieszkania
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Wiarygodny 
deweloper

Echo Investment ma już 25 lat! Jesteśmy największym polskim deweloperem 

z bogatym doświadczeniem w głównych sektorach rynku nieruchomości. 

Kompetencje zdobyte podczas realizacji projektów biurowych, handlowo-

-usługowych i hotelowych przenosimy na nasze projekty mieszkaniowe.  

Dzięki temu wiemy jak stworzyć przyjazne, funkcjonalne przestrzenie  

do codziennego życia - pracy, wypoczynku i jakościowego spędzania czasu, 

zarówno w mieszkaniu jak i poza nim.

Jako firma współodpowiedzialna za rozwój miast, angażujemy się w projekty, 

które wpisują się w miejską tkankę i ją uzupełniają. Naszym flagowym przedsię-

wzięciem są Browary Warszawskie, powstające w sercu najszybciej rozwijającej 

się dzielnicy stolicy. Prowadzimy i przygotowujemy kolejne miastotwórcze projekty 

w Warszawie, Krakowie, Łodzi i Wrocławiu. Każdy z nich to mądrze i odpowie-

dzialnie zaprojektowany fragment miasta, ponieważ zawsze patrzymy szerzej niż 

tylko na obręb własnej działki.

W 1996 r. zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od tego czasu zrealizowaliśmy blisko 200 projektów o łącznej powierzchni około  

2 mln mkw. Od 2019 roku głównymi akcjonariuszami Echo Investment są węgierski 

Wing IHC Zrt oraz partnerzy Griffin Real Estate.

Prezentowane w niniejszym materiale wizualizacje i rzuty służą wyłącznie  

do celów prezentacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

Podczas realizacji niektóre szczegóły mogą zostać zweryfikowane.

Projekt graficzny: e1 Collective

26
lat doświadczenia

prawie

200
oddanych inwestycji

11 000
oddanych mieszkań

Biura 
Sprzedaży

Al. KEN 14, Warszawa

Metro Kabaty

ŚRÓDMIEŚCIEURSYNÓW

ul. Grzybowska 58, Warszawa

Browary Warszawskie

echo-rytm.pl

Tel: +48 22 299 82 37

Zadzwoń, by w dogodnym dla Ciebie 

terminie umówić się na spotkanie  

z naszym Doradcą.
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Miejsce na Twoje 
notatki



www.echo-rytm.pl


