
Inspirują nas 
ludzie



Pełen komfort i jasne zasady

Wynajmowane mieszkanie nie spełnia Twoich oczeki-
wań? Masz dosyć niespodziewanych podwyżek czynszu 
albo psujących się sprzętów AGD? Nie czekaj dłużej  i za-
cznij z nami swoje nowe, lepsze życie w komfortowym 
mieszkaniu Vantage Rent. W nowoczesnym budynku,  
w atrakcyjnej lokalizacji, bez komprmisów  i w 100% 
 w zgodzie z Twoimi potrzebami!

Mieszkaj z kim chcesz: chłopakiem, koleżanką albo uko-
chanym pupilem – u nas każdy poczuje się jak „u siebie”!

Vantage Rent
wynajmuje fair



Dlaczego warto wybrać Vantage Rent? Bo od samego początku   
Ty i Twoje potrzeby były dla nas inspiracją w projektowaniu miesz-
kań na wynajem. Zadbaliśmy o każdy detal, żebyś mógł bezpiecz-
nie budować swoją przyszłość i cieszyć się swobodą najmu.

Będziesz mieszkać wygodnie i nowocześnie, dokładnie tak,  jak  
na to zasługujesz!

Bezpieczeństwo, 
Swoboda najmu,
Wygoda i nowoczesność

Razem z pupilem

W przyjaznej przestrzeni

Na jasnych zasadach

Wygodnie i komfortowo



Zmieniamy standardy 
na rynku najmu
Za marką Vantage Rent, stoi deweloper z ponad 13-letnim doświadczeniem. 
Zespół Vantage Development może pochwalić się realizacją kilkunastu projek-
tów i stworzeniem „miejsc do życia” dla tysięcy zadowolonych mieszkańców. 
Znamy się na tym co robimy!
 
Nie boimy się nowych wyzwań, dlatego zmieniamy standardy na rynku najmu.
Czas na rewolucję, czas na mieszkania w standardzie Vantage!



Nowy sposób myślenia 
 o mieszkaniu

Jasne zasady, doskonałe lokalizacje, bez 
kredytu, za to z wyposażeniem - jeśli tego 
potrzebujesz. W nowych i zaprojektowa-
nych zgodnie z trendami mieszkaniach,  
będzie  Ci się mieszkać doskonale!

Lubisz sport, ale masz problem z prze-
chowywaniem nart albo roweru? U nas 
bez przeszkód wynajmiesz komórkę loka-
torską, która rozwiąże ten problem. Jeśli  
jesteś zmotoryzowany, na Twoje cztery kół-
ka czeka już miejsce  w garażu podziemnym.  
O szczegóły dopytaj naszego doradcę!

Z nami  stać Cię na to, co najlepsze!



Dziś jesteś we Wrocławiu…

uczysz się, studiujesz, może właśnie znalazłeś pierw-
szą pracę? Zaczynasz planować swoją przyszłość, 
 ale czy na pewno tutaj?

Jutro los rzuca Cię do Poznania…

gdzie poznałeś swoją drugą połówkę. Zakładasz  
rodzinę i swoją własną firmę. Po latach dochodzisz 
jednak do wniosku, że chcesz zmienić branżę.

Ale wymarzoną pracę znajdziesz w Łodzi,

gdzie Twój pracodawca ma główną siedzibę. Przepro-
wadzka? Tak, ale tylko do mieszkania Vantage Rent.
 
Bez względu na to, jak potoczy się Twoje życie  
i gdzie zechcesz zostać na dłużej, zaproponujemy  
Ci wygodne mieszkanie w standardzie, który znasz  
i lubisz!  Vantage Rent to partner na lata!

Wkrótce także w kolejnych miastach!

Nasze lokalizacje



Mieszkaj wygodnie
Bez względu na to, które miasto wybierzesz, mo-
żesz być pewien, że mieszkania które oferujemy, 
zapewnią Ci wygodę codzienności.

Zieleń w zasięgu ręki

Usługi w bliskim sąsiedztwie

Dogodną komunikację miejską



W dobrym stylu,
w Twoim stylu

Oferta Vantage Rent to dwa standardy:
COMFORT, bo zasługujesz na to, co najlepsze!
SMART, jeśli lubisz żyć oszczędnie!

Nasze mieszkania przygotowaliśmy w kilku 
stylach - wybierz ten, który odpowiada Ci naj-
bardziej. W każdym z nich znajdziesz w pełni 
wyposażoną kuchnię oraz łazienkę, a także 
dedykowany pakiet mebli. Jeśli wolisz korzy-
stać ze swoich - nie ma problemu. Stworzymy 
wspólnie wnętrza, w których będziesz czuł  się 
swobodnie i „jak w domu”!



Standard wybrany? Świetnie! Teraz opowiedz nam 
o tym, jakie lubisz wnętrza. Klasyczne linie, skandy-
nawski minimalizm czy może elementy industrial-
ne? Do wyboru masz aż 6 styli w neutralnej palecie 
barw z charakterystycznymi wykończeniami mebli 
i interesującymi dodatkami.

Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Wybierz swój styl

COMFORT

SMART

nature

simple

classic

scandi

modern style



Po prostu znamy się na mieszkaniach

Twoje życie,
Twoje miejsce,
Twój wybór.



Partnerstwo
 
Na nas zawsze będziesz mógł polegać. Jesteśmy stabilnym partnerem, 
który rozumie Twoje codzienne potrzeby. Zobaczysz, że będziesz chciał 
zostać z nami na dłużej.

Autentyczność
 
Wiemy, że najem mieszkania może wyglądać inaczej, a Ty możesz żyć, tak 
jak chcesz – z przyjemnością damy Ci taką możliwość.

Doświadczanie
 
Mieć czy być? Zawsze wybieramy to drugie. Nie ograniczaj się długo-
terminowymi zobowiązaniami. Ciesz się chwilą albo stabilizacją na lata.  
Jesteśmy po to by zapewnić Ci to, czego potrzebujesz.

Miejskość
 
Czujemy rytm miasta, który nadaje życiu tempa. Uwielbiamy możliwo-
ści, jakie daje i dynamicznie zmieniającą się codzienność. Chcemy, żebyś 
 w pełni korzystał z jego potencjału. Dlatego tworzymy miejsca w najlep-
szych lokalizacjach dla Ciebie.



Powiedzmy sobie cześć
i zacznijmy wspólną przygodę

Salon najmu mieszkań
ul. Białowieska 91a
54-234 Wrocław

 (+48) 71 702 60 99
 wroclaw@vantagerent.pl
 vantagerent.pl


