
Cel mai verde 
complex rezidențial din Ploiești!

Descoperă
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498 apartamente
moderne

8.200 m2 spații verzi
și de recreere

402 locuri de parcare
cu acces securizat

Pleiades Residence se întinde pe o suprafață de 18.400m2 dintre care spațiile verzi și de 
promenadă sunt în proporție de 50%.

Complexul rezidențial cuprinde 7 clădiri, P+11 etaje, cu apartamente eficiente energetic.

Cel mai verde complex rezidențial 
din Ploiești 

Clădiri NZEB
performanță energetică

ridicată

CONCEPT01.



Situat în zona de sud a orașului Ploiești, 
Pleiades Residence este un proiect 
rezidențial dezvoltat în imediatata 
apropiere a centrului comercial Prahova 
Value Centre.
Datorită localizării excelente, poți ajunge 
în București în doar 40 minute de condus 
cu mașina pe autostrada A3.

*Timp estimat de aplicația Google Maps

Localizare excelentă lângă 
punctele de interes din oraș

LOCALIZARE

Prahova Value Centre
1 minut

Centrul orașului
10 minute

Tramvai și Autobuz
2 minute

Stadionul „Ilie Oana”
5 minute

Parcul Tineretului
8 minute

Universitatea Petrol-Gaze
3 minute

02.



Alege să faci parte din 
comunitatea Pleiades Residence!

PROIECT03.

Pleiades Residence este locul unde 
găsești:

Arhitectură personalizată;

Clădiri verzi, la standarde nZEB;

8.200 m² de spații verzi și zone fără circulație auto;

402 locuri de parcare supraetajate, cu acces securizat 
24/7;

1400 m² alee pietonală unică, acoperită de copertină;

Finisaje premium;

Acces direct la Prahova Value Centre;

40 minute de condus până în București pe autostrada 
A3;
Investiție cu valoare care va crește în timp.



04. MASTERPLAN

Apartamentele din Pleiades Residence beneficiază de o compartimentare inteligentă, iar 
camerele au o înălțime de 2,70 m și ferestre înalte de 2,20 m, pentru ca tu să te bucuri de o locuință 
luminoasă și spațioasă.
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Avem deja apartamentul pe care îl cauți! 

Alege dintre cele 17 tipuri de compartimentări 
unice.

*Randările de interior aparțin unor proiecte rezidențiale dezvoltate de Prime Kapital

Studiouri duble Apartamente 2 camere Apartamente 3 camere Apartamente 4 camere

Alege să faci parte din comunitatea
Pleiades Residence!

APARTAMENTE05.



Suprafețe utile până la 46,7m2, pentru 
amenajarea încăperilor după nevoile tale

*Randările de interior aparțin unor proiecte rezidențiale dezvoltate de Prime Kapital

Balcon până la 14,5m2 
sau grădină privată până la 43,2m2

Separare inteligentă a 
zonelor de zi și de noapte

Beneficii

STUDIOURI DUBLE05.1.

baie nivel suprafață
utilă

1 1 46,7m2
până la

*

*apartamentele pe un nivel de la ultimul etaj sunt penthouse

2

1

3

Suprafețe utile:
1. living+dining+bucătărie 27.70 m²
2. dormitor 14.30  m²
3. baie 4.69   m²

...................................................................................
Total suprafețe utile 46.69   m²

Gradină 42.75  m²

GRADINA



Suprafețe utile de până la 67,93m2 Balcon de la 9,5m2 până la 15,3m2 Încălzire prin calorifere cu centrală 
termică montată  pe fiecare clădire

Beneficii

APARTAMENTE CU 2 CAMERE05.2.

baie nivel suprafață
utilă

1 1 67,93m2
până la

*

*Randările de interior aparțin unor proiecte rezidențiale dezvoltate de Prime Kapital

*apartamentele pe un nivel de la ultimul etaj sunt penthouse

Suprafețe utile:
1. living+dining+bucătărie 30.20 m²
2. dormitor 14.81 m²
3. baie 4.37 m²
4. spațiu de lucru 10.10 m²
5. hol 6.99 m²
...................................................................................
Total suprafețe utile 66.47   m²

Balcon 14.48  m²

BALCON
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6 tipuri distincte de compartimentare 
interioară

Suprafețe de până la 80,26m2 2 băi complet echipate

Beneficii

APARTAMENTE CU 3 CAMERE05.3.

băi niveluri suprafață
utilă

2 3 1 2 80,26m2
până la

sau **sau

**apartamentele pe 2 niveluri sunt duplex
*apartamentele pe un nivel de la ultimul etaj sunt penthouse

Suprafețe utile:
1. living+dining+bucătărie 31.59 m²
2. dormitor 13.98 m²
3. dormitor 15.62  m²
4. baie 3.54   m²
5. baie  3.63   m²
6. hol 11.09   m²
...................................................................................
Total suprafețe utile 79.45   m²

Balcon 20.32  m²
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BALCON

*Randările de interior aparțin unor proiecte rezidențiale dezvoltate de Prime Kapital



5 tipuri distincte de 
compartimentare interioară

Suprafețe utile de până la 93,61m2 2 băi complet echipate,
plus o baie la primul nivel pentru duplex

Beneficii

APARTAMENTE CU 4 CAMERE05.4.

băi niveluri suprafață
utilă

2 3 1 2 93,61m2
până la

sausau **

**apartamentele pe 2 niveluri sunt duplex
*apartamentele pe un nivel de la ultimul etaj sunt penthouse

*Randările de interior aparțin unor proiecte rezidențiale dezvoltate de Prime Kapital

BALCON

Suprafețe utile:
1. living+dining 26.40 m²
2. bucătărie 9.49 m²
3. dormitor 15.27 m²
4. dormitor 12.00  m²
5. dormitor 14.91  m²
6. baie 3.73   m²
7. baie  3.74   m²
8. hol 2.48   m²
9. depozitare 4.20   m²
...................................................................................
Total suprafețe utile 92.22   m²

Balcon 20.32  m²
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Clădiri eficiente 
energetic

Până la 50% spații 
verzi și de promenadă

Finisaje 
premium

Zone fără 
circulație auto

Descoperă confortul de a avea
totul la îndemână!

BENEFICII06.

Pleiades Residence îți oferă un stil de viață premium în cel mai sustenabil complex rezidențial din 
oraș, la prețuri convenabile.

În plus, ai acces direct la centrul comercial Prahova Value Centre, ca tu să faci parte dintr-o comuni-
tate cu standarde ridicate de viață, care acordă atenție fiecărui detaliu.



07. FLEXASSIST

Program de achiziție pe termen lung,
unic pe piața din România

FlexAssist este un program oferit exclusiv clienților 
Prime Kapital. 

Cu FlexAssist:

Ai dreptul exclusiv să cumperi locuința dorită 
într-un termen de până la 15 ani de la                   
finalizarea acesteia

te muți în noua locuință încă din prima zi după 
predarea ei, prin intermediul unui contract de 
închiriere, pentru o perioada de minim 3 ani și 
maxim 15 ani



Partenerul tău de încredere în
obținerea unui credit bancar!

PRIME LINK08.

Doar contactează-ne, iar 
noi îți vom explica toți pașii 
de urmat.

Fă primul pas către 
viitorul pe care îl meriți!

Cum obții un credit 
prin Prime Link?

Noi suntem conexiunea 
ta cu banca!

Prime Kapital a dezvoltat și implementat un 
program de intermediere de credite, în care 
a cooptat specialiști cu experiență în 
domeniul brokerajului de credite pentru 
clienții persoane fizice. 

Credit ipotecar

Credit imobiliar

Creditul Noua Casă

Credit de nevoi personale

Card de credit

Altele

De la identificarea celui mai avantajos 
credit pentru tine și până la finalizarea 
semnării contractului de vânzare- 
cumpărare și a contractului de credit, 
suntem aici să îți acordăm tot sprijinul 
nostru. 

Și – nu uita! – serviciile de intermediere pe 
care ți le punem la dispoziție sunt GRATUITE 
pentru tine!

Pe scurt, noi suntem cei care fac 
conexiunea dintre tine și banca potrivită 
pentru tine.

Cine suntem? Tipuri de credite 

Venituri eligibile 

Cu ce ne ocupăm? Venituri din salarii

Venituri din activități independente

Venituri din dividende

Venituri din chirii

Alte surse de venit



Produse și servicii premium,
pentru membrii Clubului VIP!

Viitorii proprietari de apartamente în Pleiades  
Residence vor primi din partea noastră un cadou 
de bun venit, după semnarea Antecontractului de 
Vânzare-Cumpărare: un CARD VIP, pe baza căruia 
vor beneficia de discounturi la anumite produse și 
servicii în magazinele fizice, la sediile partenerilor 
noștri sau online.

Acest card cadou este oferit exclusiv clienților 
Prime Kapital.

Pentru achizițiile online, deținătorul de CARD VIP va fi 
informat personal care sunt codurile de reducere, 
generate doar pentru clienții Prime Kapital.

CLUB  VIP09.



10. DESPRE PRIME KAPITAL

Zalău Value Centre
Zalău

Dâmbovița Mall
Târgoviște

DN1 Value Centre
Balotești

Bârlad Value Centre
Bârlad

Prahova Value Centre
Ploiești

Sepsi Value Centre
Sânfu Gheorghe

Dezvoltatorul care își autofinanțează
proiectele și oferă beneficii unice rezidenților

Avalon Estate
București

Marmura Residence
București

Silk District
Iași

Elba Residence
Timișoara

Cardo Residence
București

Brasso Residence
Brașov

Prime Link, serviciul de broker de credite;

Prime Kapital, pe lângă profesionalismul echipei, îți oferă și câteva servicii menite să îți 
ușureze viața:

FlexAssist, program de achiziție pe termen lung;
Administrarea complexului rezidențial timp de 5 ani și servicii integrate de suport;
Securizarea avansului, pentru eliminarea potențialelor riscuri la care clienții sunt
expuși.



Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1
contact@pleiadesresidence.ro

www.pleiadesresidence.ro
0799.881.919

Acest material de prezentare are caracter informativ si poate suferi modificări.
 Amenajarea, prezentarea și poziționarea mobilierului și a elementelor decorative și

 de stereotomie sunt în scop orientativ și nu creează obligații în sarcina vânzătorului.


