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Rehovot | רחובות

City Home
Hertzel הרצל
The floor plans are for illustration purposes only. The developer will be solely bound by the
to the purchase contract. This plan is not final and is subject to all changes authorized by the

final specifications and plans that will be signed by the developer and purchaser and attached

in the floor plans are for illustrative purposes only. “It is emphasized that changes may be made

developer and/or the certified planning authorities. All accessories and work surfaces depicted

of the authorities. These plans are not binding upon the developer in any way and only the

to these floor plans, either on the initiative of the developer or according to the requirements
purchasing contract (with all its appendices, including the plans attached thereunto, and in
”.upon the developer

accordance with the regulations), signed by the purchaser and the developer, will be binding

 את היזם יחייבו אך ורק המפרט והתוכניות הסופיות שייחתמו על ידי היזם ועל.תוכנית זו נועדה להמחשה בלבד
או רשויות התכנון/ תוכנית זו איננה סופית וכפופה לכל שינוי שיאושר ע"י היזם ו.ידי הקונה ויצורפו לחוזה המכר
 בין, "מודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו. האביזרים ומשטחי העבודה המסומנים הינם להמחשה בלבד.המוסמכות
." יחייב את היזם- לרבות התוכניות שיצורפו לו בהתאם להוראותיו) חתום על ידי הרוכש והיזם

, ורק הסכם מכר (על נספחיו, אין בתוכנית זו לחייב את היזם בדרך כלשהי.ביזמת היזם ובין על פי דרישת הרשויות
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.בונים עבור אנשים
or to arrange a meeting:
offices for more information
:פנו למשרדי החברה

Please contact the company's
 אנא,למידע נוסף ולתיאום פגישה
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 מ"ר74 :שטח פלדלת
 מ"ר14 :שטח מרפסות
Apartment Area: 74 sqm
Balconies Area: 14 sqm
3rd. Floor, Apt. 11  דירה,3 קומה
4th. Floor, Apt. 17  דירה,4 קומה
5th. Floor, Apt. 23  דירה,5 קומה
6th. Floor, Apt. 29  דירה,6 קומה
7th. Floor, Apt. 35  דירה,7 קומה
8th. Floor, Apt. 41  דירה,8 קומה
9th. Floor, Apt. 47  דירה,9 קומה
10th. Floor, Apt. 53  דירה,10 קומה
11th. Floor, Apt. 59  דירה,11 קומה

492/280

 דרום, מזרח, צפון:כיוונים

273/168

Faceing: North, East, South

163/168

Hertzel Street | רחוב הרצל

270/335

278/571

357/367

350/486
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