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Informacja prasowa: 28.05.2018 r. 

Kwartał Uniwersytecki 2 sprzedany!  

INPRO sprzedało wszystkie mieszkania w ramach osiedla Kwartał Uniwersytecki 2. 

Inwestycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród klientów i zostanie 

ukończona z końcem sierpnia 2018 roku. W sprzedaży pozostały 53 mieszkania w 

ramach Kwartału Uniwersyteckiego 3, który jest kontynuacją popularnego projektu.  

 

Obie inwestycje powstają przy ulicy Szczecińskiej w Gdańsku Przymorzu i od momentu 

wprowadzenia do sprzedaży cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem klientów. Świetna 

lokalizacja jest doskonałą propozycją zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla wszystkich, 

którzy poszukują mieszkania w celach inwestycyjnych. Osiedla powstają w bardzo bliskim 

sąsiedztwie przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej SKM Gdańsk Przymorze oraz przystanku 

tramwajowego.  

Kwartał Uniwersytecki 3 został wprowadzony do sprzedaży w marcu br., do tego momentu 

sprzedano ponad 20% lokali. W ramach inwestycji powstanie nowoczesny 

dziewięciokondygnacyjny budynek z dwoma windami. Na terenie osiedla zaplanowano powstanie 
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naziemnych miejsc postojowych, podcieni rowerowych i pomieszczenia rekreacyjnego 

na parterze. Do wszystkich mieszkań przynależeć będą słoneczne balkony lub loggie. Osiedle 

zostało zaprojektowane ze szczególną dbałością o detale, zaplanowano eleganckie części 

wspólne, wykonane z wysokiej jakości materiałów. 

 

W bliskim sąsiedztwie inwestycji zlokalizowany jest Uniwersytet Gdański, nowoczesne 

centrum biurowe Alchemia oraz kompleks sportowy Aquastacja. Niedaleko osiedla mieści 

się także jedno z największych centrów biurowych w Trójmieście – Olivia Business Centre oraz 

popularne centra handlowe takie jak Auchan i ALFA.  

W ramach projektu powstaną w sumie 72 mieszkania o powierzchni od 35 m2 do 73 m2. Ceny 

mieszkań rozpoczynają się od 9180 zł brutto za m2. Planowany termin zakończenia inwestycji 

to 30 sierpnia 2019 roku. 

 

*** 

Firma INPRO powstała w 1987 roku. Jest jedną z najbardziej uznanych i liczących się firm deweloperskich 

działających na rynku trójmiejskim. W swojej ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania  

o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele 

apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. INPRO kładzie nacisk przede wszystkim na doskonałe 

lokalizacje swoich inwestycji oraz wysoką jakość wykonania, dzięki czemu od wielu lat zajmuje wysokie miejsce w 
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pierwszej piątce firm deweloperskich na rynku trójmiejskim. Grupa INPRO posiada wykwalifikowaną kadrę budowlaną. 

Firma szczególną uwagę przykłada do stosowania nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych. INPRO jest również w czołówce pod względem liczby sprzedanych lokali dzięki odpowiedniemu 

dopasowaniu oferty do wymagań klientów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodatkowych informacji udziela: 

Tauber Promotion 

 

Mariusz Skowronek 

tel. 22 833 35 02 w. 101,  

mobile: 698 612 866 

mskowronek@tauber.com.pl 
 

Dominika Nosal 

tel. 22 833 35 02 w. 111,  

dominika@tauber.com.pl  
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