


BH3
Dirigida pelos diretores Gregory Freedman, Charles Phelan e Daniel 
Lebensohn, a BH3 é uma empresa imobiliária com foco na aquisição de 
imóveis no sul da Flórida e na cidade de Nova York. Além do Privé na 
Island Estates, o impressionante portfólio da empresa inclui o Trump 
Hollywood, Terra Beachside 6000 Collins, Fontainebleau Sorrento e 1805 
Ponce. A empresa vendeu com sucesso mais de $400 milhões de dólares 
em prédios de luxo nos últimos três anos e lidera as iniciativas de projeto, 
desenvolvimento, vendas e marketing do Privé.

Trump Hollywood

1805 Ponce

Terra Beachside 6000 Collins

Fountainebleau Sorrento

Gary Cohen
Gary Cohen é o empreendedor da Island Estates e o presidente da N. Island 
Corp. A South Island da Island Estates consiste em 21 mansões exclusivas 
e uma marina que serve tanto as South Islands como as North Islands. 
Como uma das fundadoras de Aventura, a família Cohen participou da 
urbanização do sul da Flórida desde a década de 1960, resultando em 
aproximadamente 1.000 acres de empreendimentos e planejamentos 
de edifícios de apartamentos, casas, shopping centers e escritórios 
comerciais. A experiência de Gary Cohen como empreendedor é parte 
integrante do processo do projeto.

Commodore Plaza

Island Estates

The Courtyards

Admiral’s Port

Veja ressalva legal na última página.



PRIVÉ VISTO DO OESTE
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



PRIVÉ VISTO DO NORTE
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



PRIVÉ VISTO DO LESTE
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



LOBBY DO PRIVÉ. VISTA PARA O LESTE
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



TERRAÇO COM PISCINA DO PRIVÉ (“POOL DECK”)
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



SALA PRINCIPAL DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



SALA DE MÍDIA DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



SALA DE BILHAR DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



ADEGA/SALA DE DEGUSTAÇÃO DE CHARUTOS DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



ADEGA/SALA DE DEGUSTAÇÃO DE CHARUTOS DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



FITNESS CENTER DO PRIVÉ
Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.
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1 Aventura Mall

2 Lojas Bal Harbour

3 Oleta State Park

4 Sunny Isles Beach

5 Gulfstream Park Racing, Casino e Village

6 Haulover Inlet

7 Marina Haulover

8 Turnberry Isle Golf Course

9 Intracoastal Waterway

10 Arthur Snyder Tennis Center

11 Parque para Pets no East Greynolds Park

12 Downtown Miami/Brickell

13 Fort Lauderdale

14 South Beach

15 Aeroporto Internacional de Miami

16 Aeroporto Internacional de  

 Fort Lauderdale/Hollywood  

17 Aventura Hospital & Medical Center

Veja ressalva legal na última página.



CARACTERÍSTICAS E FACILIDADES DO EDIFÍCIO

As seguintes características e facilidades são oferecidas nas duas 
torres Privé:

Academia/spa de dois andares com 929 metros quadrados com:
Sauna úmida e seca masculina e feminina
Salas de massagem
Equipamento aeróbico e cardiovascular
Sala de musculação
Centro de fitness
Sala para bebês visível do centro de fitness
Sala social - mesa de bilhar, jogos de tabuleiro, televisão HD
Sala de jantar privada com serviço de catering
Terraço para refeições
Adega e sala de degustação
Sala para degustação de charuto
Suítes para hóspedes - disponíveis para compra somente pelos residentes
Centro de negócios

RESIDÊNCIAS

Preços a partir de $1,98 milhão
Unidades de 240 a mais de 836 metros quadrados
Tamanho médio da unidade de aproximadamente 315 metros quadrados
   total de 160 unidades (80 unidades por edifício)
Pé direito com 3 metros de altura
Varandas com 3 metros de profundidade
Vidro do chão ao teto em todas as paredes externas
As coberturas têm piscinas e telhados privados
Vistas do Canal, da Baía e do Oceano
Áreas espaçosas da cozinha abertas para a sala de estar e de jantar
Acesso ao elevador privativo
Armários modernos e personalizados e cozinhas com estilo europeu
Espaço gourmet ao ar livre
Área de serviço

* Sujeito à aprovação do DERM e outras agências do governo

CARACTERÍSTICAS E FACILIDADES DO IMÓVEL

Acesso via estrada privada, guarita com atendente e ponte privada
Serviço completo de valet
Concierge cinco estrelas
Segurança 24 horas - itinerante e permanente
Café da piscina - atendimento em casa de catering leve disponível     
   durante algumas horas
Entrada da praia para a piscina
Piscina com raia norte-sul
Hidromassagem ao ar livre
Quadras de tênis iluminadas
Pista de correr
Cais privado para desembarque de hóspedes e pesca
Marina privada com espaços para barcos disponíveis para compra   
   (disponibilidade limitada)
Trilha da natureza*
Praia e clube de praia particulares*
Área de banho e tosa para pets
Playground para crianças
Garagens particulares disponíveis para compra

RESUMO

Com endereço exclusivo na última ilha privada do sul da Flórida, o Privé é uma oferta de estilo de 
vida único com serviços de classe internacional, conforto cinco estrelas e privacidade absoluta, 
tudo cercado por ar, céu e mar. O Privé é um enclave isolado com 160 residências grandiosas em 
duas torres gêmeas de 16 andares. As residências variam em tamanho de 240 metros quadrados a 
mais de 836 metros quadrados de espaço interno, mais os amplos terraços. Todas as residências 
possuem entradas privativas para o elevador, plantas baixas de fluxo contínuo com vidros de 3,5 
metros da altura do chão ao teto, extensas vistas da água ao leste/oeste, cozinhas e banheiros 
europeus e espaços gourmet ao ar livre.

LOCALIZAÇÃO

Situado em uma ilha privada de 8 acres no Canal Costeiro, o Privé possui localização ideal no 
epicentro de Aventura, acessível através dos enclaves fechados de Williams Island e Island Estates. 
Com essa localização invejável os moradores do Privé têm acesso imediato às marinas vizinhas, 
Aventura Mall, Turnberry Country Club & Resort, Gulfstream Park, e uma infinidade de opções de 
restaurantes e butiques. Apenas vinte minutos de distância do aeroporto internacional de Miami 
ou Fort Lauderdale, Las Olas Boulevard, Downtown Miami, Bal Harbour, Miami Design District, 
Midtown Miami, Coconut Grove, Coral Gables ou Miami Beach.

Imagem conceitual do artista. Veja ressalva legal na última página.



LAVABO

GUARDA-ROUPA
15'9" x 11'9"

4.67m x 6.40m

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

15'2" x 11'0"
4.57m x 3.35m

12'0' x 15'0"
4.57m x 3.66m

VARANDA

VARANDA

48'4" x 10’0”
14.73m x 3.05m

QUARTO

QUARTO

QUARTO

16'0" x 13'4"
4.72m x 4.06m

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

LAVANDERIA E 
ÁREA DE SERVIÇO

WD

COZINHA
10'4" x19'0"

3.15m x 5.84m

SUÍTE
 MASTER
15'9" x 21’1”

4.67m x 6.40m

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR
35'4" x 28'4"

10.77m x 8.48m

65'10" x 10’0”
19.76m x 3.05m

VESTÍBULO
8’0” x 28'0"

2.44m x 8.53m

BANHEIRO
 MASTER

ESPAÇO
GOURMET

RESIDÊNCIA A
4 QUARTOS / 5 BANHEIROS E   
1 LAVABO

INTERIOR 3,927 SF 364.83 m2

TERRAÇO 1,137 SF 105.63 m2

TOTAL * 5,064 SF  470.46 m2

* Planta baixa mostrando o 9o andar, adicione ou 
subtraia 64 SF/5,9 m2 por andar

O Privé oferece 160 residências graciosamente equipadas 
em dois edifícios de 16 andares dispostos artisticamente 
em ângulo. Com layouts com fluxo contínuo, tetos 
arrojados com três metros de altura, cada residência Privé 
proporciona vistas espetaculares do Oceano Atlântico e do 
Canal Costeiro através de amplas janelas do chão ao teto.

Vestíbulos privados para elevador levam a amplos espaços 
bem proporcionados, variando de 240 a mais de 836 metros 
quadrados. Acabamentos e acessórios excepcionais incluem 
cozinhas e banheiros europeus, além de espaços gourmet 
para entretenimento ao ar livre nos amplos terraços privados.

TORRE SUL TORRE NORTE

As metragens e dimensões indicadas são medidas nos limites exteriores das 
paredes externas e da linha central do interior das paredes internas e variam 
da dimensão que seria determinada com o uso da descrição e da definição 
de “Unidade” estabelecida na Declaração (que normalmente inclui apenas o 
espaço de ar interno entre as paredes do perímetro e exclui os componentes 
estruturais internos e outros elementos comuns).Esse método de medição 
usado aqui normalmente é usado nas vendas de materiais e é fornecido 
para permitir que um comprador em potencial compare as Unidades com as 
unidades de outros projetos de prédios que utilizem o mesmo método. As 
varandas não fazem parte da unidade. As medidas dos quartos estabelecidas 
nas plantas baixas normalmente são tiradas dos pontos mais distantes de 
cada cômodo (como se o cômodo fosse um retângulo perfeito), sem levar em 
consideração nenhum recorte ou variações. Da mesma forma, as dimensões do 
espaço interior do cômodo normalmente são menores do que o produto obtido 
pela multiplicação da largura pelo comprimento indicado. Todas as metragens 
e dimensões são estimativas baseadas nos planos preliminares e variam de 
acordo com a construção real. Todas as plantas baixas, especificações e outros 
planos de desenvolvimento são apenas propostas conceituais e estão sujeitas 
a alterações e não necessariamente indicam com precisão os planos finais e 
especificações do empreendimento.

V
I

S
T

A
 

P
A

R
A

 
O

 
B

A
H

I
A

Veja ressalva legal na última página.

V
I

S
T

A
 

P
A

R
A

 
O

 
I

N
T

R
A

C
O

A
S

T
A

L
 

E
 

O
 

O
C

E
A

N
O



TORRE SUL TORRE NORTE
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RESIDÊNCIA B2
2 QUARTOS / 2 BANHEIROS E    
1 LAVABO

INTERIOR 2,817 SF 261.71 m2

TERRAÇO 762 SF 70.79 m2

TOTAL * 3,579 SF 332.5 m2

* Planta baixa mostrando o 9o andar, adicione ou 
subtraia 59 SF/5,5 m2 por andar

O Privé oferece 160 residências graciosamente equipadas 
em dois edifícios de 16 andares dispostos artisticamente 
em ângulo. Com layouts com fluxo contínuo, tetos 
arrojados com três metros de altura, cada residência Privé 
proporciona vistas espetaculares do Oceano Atlântico e do 
Canal Costeiro através de amplas janelas do chão ao teto.

Vestíbulos privados para elevador levam a amplos espaços 
bem proporcionados, variando de 240 a mais de 836 metros 
quadrados. Acabamentos e acessórios excepcionais incluem 
cozinhas e banheiros europeus, além de espaços gourmet 
para entretenimento ao ar livre nos amplos terraços privados.

As metragens e dimensões indicadas são medidas nos limites exteriores das 
paredes externas e da linha central do interior das paredes internas e variam 
da dimensão que seria determinada com o uso da descrição e da definição 
de “Unidade” estabelecida na Declaração (que normalmente inclui apenas o 
espaço de ar interno entre as paredes do perímetro e exclui os componentes 
estruturais internos e outros elementos comuns).Esse método de medição 
usado aqui normalmente é usado nas vendas de materiais e é fornecido 
para permitir que um comprador em potencial compare as Unidades com as 
unidades de outros projetos de prédios que utilizem o mesmo método. As 
varandas não fazem parte da unidade. As medidas dos quartos estabelecidas 
nas plantas baixas normalmente são tiradas dos pontos mais distantes de 
cada cômodo (como se o cômodo fosse um retângulo perfeito), sem levar em 
consideração nenhum recorte ou variações. Da mesma forma, as dimensões do 
espaço interior do cômodo normalmente são menores do que o produto obtido 
pela multiplicação da largura pelo comprimento indicado. Todas as metragens 
e dimensões são estimativas baseadas nos planos preliminares e variam de 
acordo com a construção real. Todas as plantas baixas, especificações e outros 
planos de desenvolvimento são apenas propostas conceituais e estão sujeitas 
a alterações e não necessariamente indicam com precisão os planos finais e 
especificações do empreendimento.

Veja ressalva legal na última página.

18'2' x 13'6"
5.49m x 4.09m

9’6” x 17’0”
2.90m x 5.28m

15’2” x 21’0”
4.57m x 6.40m

 28'6" x 26'1"
8.69m x 7.92m

60'0" x 10’0”
18.29m x 3.05m

8’1” x 28'2"
2.44m x 9.02m

15’5” x 10’
7.72m x 3.05m

4.47m x 3.94m

ARMÁRIO PARA 
ROUPA DE

 CAMA E MESA 14' 8' x 12'11"

VARANDA

VARANDA

ARMÁRIO
EMBUTIDO

QUARTO
BANHEIRO

LAVANDERIA
LAVABO

COZINHA

BANHEIRO
 MASTER

GUARDA-ROUPA SUÍTE
 MASTER

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR

ESPAÇO
GOURMET

VESTÍBULO



8’-1” x 29' 0"
2.47m x 8.84m

9'6" x 17'1"
2.93m x 5.21m

29'5" x 10’0”
8.99m x 3.05m

11'11" x 14'4"
3.39m x 4.39m

14'4" x 13’8”
4.39 x 4.21m

28'6" x 30'3'
8.72m x 9.24m

60'4" x 10’-0”
18.41m x 3.05m

15' 2' x 22’-0”
4.63m x 6.71m

14' 8' x 12'11' 
4.47m x 3.94m

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR

SUÍTE
 MASTER

VARANDA

VARANDA

ESPAÇO
GOURMET

VESTÍBULO

GUARDA-ROUPA

BANHEIRO
 MASTER

COZINHA

LAVABO

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

QUARTO

QUARTO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

LAVANDERIA E 
ÁREA DE SERVIÇO

TORRE SUL TORRE NORTE

RESIDÊNCIA B3
3 QUARTOS / 4 BANHEIROS E    
1 LAVABO

INTERIOR 3,198 SF 297.10 m2

TERRAÇO   913 SF 84.82 m2

TOTAL * 4,111 SF 381.92 m2

* Planta baixa mostrando o 10o andar, adicione ou 
subtraia 59 SF/5,5 m2 por andar

O Privé oferece 160 residências graciosamente equipadas 
em dois edifícios de 16 andares dispostos artisticamente 
em ângulo. Com layouts com fluxo contínuo, tetos 
arrojados com três metros de altura, cada residência Privé 
proporciona vistas espetaculares do Oceano Atlântico e do 
Canal Costeiro através de amplas janelas do chão ao teto.

Vestíbulos privados para elevador levam a amplos espaços 
bem proporcionados, variando de 240 a mais de 836 metros 
quadrados. Acabamentos e acessórios excepcionais incluem 
cozinhas e banheiros europeus, além de espaços gourmet 
para entretenimento ao ar livre nos amplos terraços privados.

As metragens e dimensões indicadas são medidas nos limites exteriores das 
paredes externas e da linha central do interior das paredes internas e variam 
da dimensão que seria determinada com o uso da descrição e da definição 
de “Unidade” estabelecida na Declaração (que normalmente inclui apenas o 
espaço de ar interno entre as paredes do perímetro e exclui os componentes 
estruturais internos e outros elementos comuns).Esse método de medição 
usado aqui normalmente é usado nas vendas de materiais e é fornecido 
para permitir que um comprador em potencial compare as Unidades com as 
unidades de outros projetos de prédios que utilizem o mesmo método. As 
varandas não fazem parte da unidade. As medidas dos quartos estabelecidas 
nas plantas baixas normalmente são tiradas dos pontos mais distantes de 
cada cômodo (como se o cômodo fosse um retângulo perfeito), sem levar em 
consideração nenhum recorte ou variações. Da mesma forma, as dimensões do 
espaço interior do cômodo normalmente são menores do que o produto obtido 
pela multiplicação da largura pelo comprimento indicado. Todas as metragens 
e dimensões são estimativas baseadas nos planos preliminares e variam de 
acordo com a construção real. Todas as plantas baixas, especificações e outros 
planos de desenvolvimento são apenas propostas conceituais e estão sujeitas 
a alterações e não necessariamente indicam com precisão os planos finais e 
especificações do empreendimento.
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43’3" x 10’0”
13.20m x 3.05m

11'9" x 13'6"
3.63m x 4.15m

9’6” x 17’0”
0.00m x 0.00m

8’1” x 28'2"
2.47m x 8.6m

12'11" x 13'3"
3.69m x 4.0m

14' 7' x 12' 7'
4.48m x 3.87m

28'6"  x 29’5”
8.72m x 9.0m

15’2” x 21’0”
4.63m x 6.4m

14'8" x 12'11"
4.47m x 3.94m

59’11” x 10’0”
18m x 3.05m

ESPAÇO
GOURMET

VARANDA

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR

VESTÍBULO

SUÍTE
 MASTERGUARDA-ROUPA

BANHEIRO
 MASTER

COZINHA

LAVABO

BANHEIRO
BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

QUARTO

QUARTO

QUARTO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

VARANDA

LAVANDERIA E 
ÁREA DE SERVIÇO

TORRE SUL TORRE NORTE

RESIDÊNCIA B4
4 QUARTOS / 5 BANHEIROS E    
1 LAVABO

INTERIOR 3,461 SF 321.54 m2

TERRAÇO 1,056 SF 98.11 m2

TOTAL * 4,517 SF 419.64 m2

 
* Planta baixa mostrando o 9o andar, adicione ou 
subtraia 59 SF/5,5 m2 por andar

O Privé oferece 160 residências graciosamente equipadas 
em dois edifícios de 16 andares dispostos artisticamente 
em ângulo. Com layouts com fluxo contínuo, tetos 
arrojados com três metros de altura, cada residência Privé 
proporciona vistas espetaculares do Oceano Atlântico e do 
Canal Costeiro através de amplas janelas do chão ao teto.

Vestíbulos privados para elevador levam a amplos espaços 
bem proporcionados, variando de 240 a mais de 836 metros 
quadrados. Acabamentos e acessórios excepcionais incluem 
cozinhas e banheiros europeus, além de espaços gourmet 
para entretenimento ao ar livre nos amplos terraços privados.

As metragens e dimensões indicadas são medidas nos limites exteriores das 
paredes externas e da linha central do interior das paredes internas e variam 
da dimensão que seria determinada com o uso da descrição e da definição 
de “Unidade” estabelecida na Declaração (que normalmente inclui apenas o 
espaço de ar interno entre as paredes do perímetro e exclui os componentes 
estruturais internos e outros elementos comuns).Esse método de medição 
usado aqui normalmente é usado nas vendas de materiais e é fornecido 
para permitir que um comprador em potencial compare as Unidades com as 
unidades de outros projetos de prédios que utilizem o mesmo método. As 
varandas não fazem parte da unidade. As medidas dos quartos estabelecidas 
nas plantas baixas normalmente são tiradas dos pontos mais distantes de 
cada cômodo (como se o cômodo fosse um retângulo perfeito), sem levar em 
consideração nenhum recorte ou variações. Da mesma forma, as dimensões do 
espaço interior do cômodo normalmente são menores do que o produto obtido 
pela multiplicação da largura pelo comprimento indicado. Todas as metragens 
e dimensões são estimativas baseadas nos planos preliminares e variam de 
acordo com a construção real. Todas as plantas baixas, especificações e outros 
planos de desenvolvimento são apenas propostas conceituais e estão sujeitas 
a alterações e não necessariamente indicam com precisão os planos finais e 
especificações do empreendimento.
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VESTÍBULO

BANHEIRO

BANHEIRO

BANHEIRO

QUARTO

SALA DE FAMÍLIA

QUARTO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

ARMÁRIO
EMBUTIDO

VARANDA

COZINHA

LAVABO

SALA DE ESTAR/SALA DE JANTAR

ESPAÇO
GOURMET

VARANDA

SUÍTE
 MASTER

GUARDA-ROUPA

BANHEIRO
 MASTER

LAVANDERIA
E ÁREA DE 
SERVIÇO

TORRE SUL TORRE NORTE

RESIDÊNCIA C
3 QUARTOS / 4 BANHEIROS E   
1 LAVABO

INTERIOR 2,979 SF 276.76 m2

TERRAÇO 854 SF 79.34 m2

TOTAL * 3,833  SF 356.10 m2

* Planta baixa mostrando o 9o andar, adicione ou 
subtraia 43 SF/4 m2 por andar

O Privé oferece 160 residências graciosamente equipadas 
em dois edifícios de 16 andares dispostos artisticamente 
em ângulo. Com layouts com fluxo contínuo, tetos 
arrojados com três metros de altura, cada residência Privé 
proporciona vistas espetaculares do Oceano Atlântico e do 
Canal Costeiro através de amplas janelas do chão ao teto.

Vestíbulos privados para elevador levam a amplos espaços 
bem proporcionados, variando de 240 a mais de 836 metros 
quadrados. Acabamentos e acessórios excepcionais incluem 
cozinhas e banheiros europeus, além de espaços gourmet 
para entretenimento ao ar livre nos amplos terraços privados.

As metragens e dimensões indicadas são medidas nos limites exteriores das 
paredes externas e da linha central do interior das paredes internas e variam 
da dimensão que seria determinada com o uso da descrição e da definição 
de “Unidade” estabelecida na Declaração (que normalmente inclui apenas o 
espaço de ar interno entre as paredes do perímetro e exclui os componentes 
estruturais internos e outros elementos comuns).Esse método de medição 
usado aqui normalmente é usado nas vendas de materiais e é fornecido 
para permitir que um comprador em potencial compare as Unidades com as 
unidades de outros projetos de prédios que utilizem o mesmo método. As 
varandas não fazem parte da unidade. As medidas dos quartos estabelecidas 
nas plantas baixas normalmente são tiradas dos pontos mais distantes de 
cada cômodo (como se o cômodo fosse um retângulo perfeito), sem levar em 
consideração nenhum recorte ou variações. Da mesma forma, as dimensões do 
espaço interior do cômodo normalmente são menores do que o produto obtido 
pela multiplicação da largura pelo comprimento indicado. Todas as metragens 
e dimensões são estimativas baseadas nos planos preliminares e variam de 
acordo com a construção real. Todas as plantas baixas, especificações e outros 
planos de desenvolvimento são apenas propostas conceituais e estão sujeitas 
a alterações e não necessariamente indicam com precisão os planos finais e 
especificações do empreendimento.
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Veja ressalva legal na última página.
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 DECLARAÇÕES VERBAIS NÃO PODEM SER CONSIDERADAS DECLARAÇÕES EXATAS DO EMPREENDEDOR.  PARA DECLARAÇÕES EXATAS, CONSULTE OS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA SEÇÃO 718.503 DOS ESTATUTOS DA FLÓRIDA, A SEREM FORNECIDOS PELO EMPREENDEDOR PARA O COMPRADOR OU ARRENDATÁRIO. OBTENHA 
O RELATÓRIO DO IMÓVEL EXIGIDO POR LEI FEDERAL E LEIA ANTES DE ASSINAR QUALQUER COISA.  NENHUMA AGÊNCIA FEDERAL JULGOU OS MÉRITOS OU VALOR, SE HOUVER, DESSE IMÓVEL.  

Esse material não constitui uma oferta de venda, nem uma solicitação para comprar uma unidade no prédio. Tal oferta só deve ser feita em conformidade com o prospecto (circular de oferta) do prédio e nenhuma declaração deve ser considerada a menos que seja feita no prospecto ou no contrato de compra aplicável. Em nenhuma circunstância 
nenhuma solicitação, oferta ou venda de uma unidade no prédio deve ser feita internamente ou para residentes de qualquer estado ou país onde tal atividade seja ilegal. Nenhum corretor de imóveis ou vendedor está autorizado a fazer quaisquer representações ou outras declarações sobre este projeto ou quaisquer contratos com depósitos 
pagos ou outros acordos feitos com nenhum corretor são ou serão obrigatórios para o empreendedor.  Todas as imagens arquitetônicas ou do artista, esboços, materiais gráficos, preços, planos, especificações, termos, condições, declarações características, dimensões, amenidades existentes ou vistas futuras e fotos representativas ou descritas 
de outra forma são apenas propostas e conceitos baseados nos planos de desenvolvimento preliminares, sujeitos a cancelamento, revisão e outras alterações, sem aviso prévio, na forma prevista no contrato de compra e na circular de oferta. Todas as características listadas das residências são apenas representativas, e o Empreendedor se reserva 
o direito de, sem aviso prévio ou aprovação do Comprador, fazer alterações ou substituições de igual ou melhor qualidade de quaisquer características, materiais e equipamento que estejam inclusos na unidade. Mobiliário e acabamentos estão somente inclusos se e na medida prevista pelo seu contrato de compra. As dimensões das unidades 
indicadas ou mostradas nas brochuras irão variar das dimensões que forem determinadas com base na descrição dos limites da unidade estabelecidos na Declaração de Condomínio. Para as dimensões da “unidade”, baseado na definição de “unidade” na Declaração de Condomínio, consulte o Anexo 2 da Declaração do Condomínio incluído nos 
Documentos de Prospecto. Nenhuma garantia ou declarações de qualquer natureza são feitas de que as vistas existentes ou futuras do projeto e áreas adjacentes mostradas pelas imagens conceituais do artista ou de outro modo aqui descrita será fornecida ou, se fornecida, será retratada ou descrita aqui.  Qualquer vista de qualquer unidade 
ou de outras partes da propriedade pode no futuro ser limitada ou eliminada em virtude de desenvolvimento futuro ou forças da natureza. Certo acesso e direitos de uso recreativo e outras amenidades dentro do empreendimento podem ser fornecidos para a Ilha do Sul, como descrito na circular de oferta.  Estamos empenhados à letra e ao 
espírito da política dos EUA de concretização da igualdade habitacional em toda a nação. Encorajamos e apoiamos propaganda e marketing positivos onde não haja barreiras para a obtenção de habitação por motivo de raça, cor, sexo, religião, deficiência física, status familiar ou nacionalidade.

O projeto é desenvolvido pela Prive Developers, LLC (o “Empreendedor”), entidade que foi constituída apenas para tal finalidade. A BH3 e a North Island Corp e/ou seus cessionários são afiliados dessas entidades, mas nenhuma delas é o Empreendedor desse projeto. Todas e quaisquer declarações, e/ou divulgações são consideradas como 
feitas pelo Empreendedor e não pela BH3 e North Island Corp., e você concorda em procurar somente o Empreendedor (e não a BH3 ou a North Island Corp., e/ou qualquer de suas afiliadas) em relação a todos e quaisquer assuntos relacionados com a comercialização e/ou desenvolvimento dos Prédios e sobre as vendas de unidades em cada 
Prédio.  Os gráficos, imagens e textos do projeto são trabalhos de propriedade do empreendedor protegidos por direitos autorais.  Todos os direitos reservados.  A reprodução, exibição ou outra forma de difusão de tais materiais é estritamente proibida e constitui violação de direitos autorais. *Sujeito à aprovação do DERM e outras agências 
apropriadas do governo.

Publicidade e Interatividade de   Miami

Vendas exclusivas e marketing de BH3 Realty, LLC


