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DEVELOPER
1. Siapa Developer nya PARKSPRING ?

    PT Taman Gading Asri - 1 group dengan Karsindo Group.

    Karsindo group sudah bekerjasama dan membangun beberapa property development seperti :  

     a. Wisma Asri Bekasi 150 hektar 

     b. Hotel Santika Bekasi 

     c. Mega Bekasi  Hypermall

     d. The Leaf Residence di Parung Panjang 17 hektar 

     e. The Leaf Mansion di Tenjo total 25 hektar

2.  Sekarang areanya masih di sewa dengan truk?

     Yes, Untuk saat ini masih di sewakan untuk parkiran truk, Itu membuktikan kalo semua lahan sudah di miliki developer 

     dan pembangunan akan dimulai semester 1 2023

3.  Makna dari Logo dan nama parkspring gading bisa dijelaskan?

     Tulisan PS- PARKSPRING (Taman Musim Semi) tulisan PS nya seperti kupu2 yang cantik bebas terbang di area PARKSPRING

4.  #hastag PARKSPRING

     #LOVEYOURLIVING kami membawa konsep di mana you will LOVEYOURLIVING.. tinggal di PARKSPRING beda deh rasa nya

5.  Sertifikat HGB, SHM?

     Saat ini HGB Induk. Akan dipecah menjadi HGB Murni

DEVELOPMENT
1.  Area Gading Griya Macet

     Area kami tidak macet dan sudah kami coba sendiri dari Mall Kelapa Gading ke PARKSPRING hanya 10 menit

2.  Area Gading Griya Banjir

     PARKSPRING itu 2.5 - 3 meter di atas  Jalan Tipar jadi tidak akan banjir

3.  ROW nya brp?

     Area masuk di ROW 11 meter , Jalan cluster yang ada di ROW 7 meter lebih dari cukup untuk 2 mobil lewat

4.  Apa konsep nya PARKSPRING

     PARKSPRING berkonsep unik yang belom ada di daerah Kelapa Gading. Japanese Tropical Modern di mana secara space 

     di pakai dengan efisien tapi tidak lupa juga unsur Modern dan Asri. 

5.  Siapa konseptor architect PARKSPRING

     Kami pakai architect yang lagi hits and upcoming. Satu Architect dengan principal architect nya Stanley Winaryo 

     di kenal sebagai arsitek muda yang eksis dan berani tampil berbeda. Ia membantu mengkonsep, menggambar dan collab 

     dengan beberapa merek kelas dunia seperti: HolyWings group, Arabica Coffee, Padang Merdeka, Flix Cinema, dan lain2 nya

6.  Berapa lama handover dan pecah sertifikat 

     Target Handover 24 bulan setelah ground breaking dan pecah sertifikat dilakukan setelah itu

7.  Apakah fungsi unit rumah yang kita beli bisa digunakan untuk usaha?

     Tidak boleh untuk usaha

8.  Jalan lingkungan cluster pakai hotmix aspal atau paving block?

     Mix ada yang hotmix ada yang paving block

9 .Biaya IPL berapa?

     Masih di diskusikan- tidak akan jauh dari rata rata

10.PARKSPRING lebih dekat dengan area industrial, bagaimana tetap bisa membuat lingkungan tetap nyaman 

     PARKSPRING menerapkan one gate system dan 24 hours sekuriti. Tidak ada orang asing yang masuk tanpa di ketahui team sekuriti. 

     Area PARKSPRING sendiri di konsepkan Asri dan teduh
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CARA PEMBAYARAN
1. KPR nya dengan siapa saja?

    KPR dengan bank2 besar seperti BCA, BTN, OCBC, Danamon, Permata

2.  Cara Pembayaran

     Cash Keras, Cash Bertahap 6x, 12x, 24x dan KPR 10% dan 20%

3.  KPR Syariah?

     Saat ini belum, Akan ada penjajakan

TECH SHEET
1.  Saluran apa tertutup?

     Yes 

2.  Apakah sistem jaringan listrik bawah tanah?

     Yes

3.  Apakah include canopy?

     Tidak

4.  Unit rumah sistem token dan berapa watt yang disiapkan developer?

    Sistem token

5.  Apakah include Ac?kitchen set?

    Sudah di siapkan area untuk saluran dan elektrikal belum termasuk set unit nya
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