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Untuk Segera Disiarkan

Klarifikasi Summarecon Bandung

Sehubungan dengan rencana pengembangan Kota Summarecon Bandung, dengan ini
kami, PT Summarecon Agung Tbk selaku pengembang, mengklarifikasi, bahwa aspek
perijinan terkait untuk pengembangan proyek tersebut sedang dalam tahap proses
pengurusan. Melihat animo dan respon masyarakat yang sangat antusias dan selalu
menanyakan kapan Summarecon Bandung akan dipasarkan, membuat kami sangat
bersemangat. Oleh sebab itu kami berencana untuk mulai memperkenalkan Kota
Summarecon Bandung kepada publik pada bulan April 2015. Sementara itu, mengingat saat
ini proses perijinan masih berjalan, pada materi reklame yang ada, kami tidak berani
menyebutkan kepastian tanggal saat kami akan mulai memasarkan produk-produk Kota
Summarecon Bandung"

Dalam kaitan tersebut, kami sebetulnya bermaksud ingin memberikan pelayanan terbaik
bagi masyarakat Bandung. Oleh sebab itu kami telah memulai pekerjaan-pekerjaan
persiapan untuk mempersiapkan infrastruktur berupa jalan kantor pemasaran, dan rumah
contoh dimana bangunan-bangunan tersebut merupakan bangunan sementara. Kami
berharap fasilitas ini dapat menjadi bagian dari pelayanan dan informasi awal yang
dibutuhkan bagi masyarakat yang telah menyambut dengan antusias kehadiran Kota
Summarecon Bandung. Sementara untuk pembangunan proyek secara keseluruhan
memang sama sekali belum kami lakukan, karena kami sangat mengerti bahwa untuk hal
tersebut harus menunggu perijinan selesai.

Kami tidak pernah menyangka bahwa tahap persiapan yang sudah kami lakukan tersebut
berdampak terhadap kenyamanan beberapa pihak. Untuk itu kami mohon maaf apabila
persiapan yang kami lakukan mengganggu kenyamanan warga setempat, instansi terkait
serta warga Bandung secara keseluruhan. Dengan terjadinya hal-hal yang tidak kita
harapkan tersebut, kami akan segera berkoordinasi dengan para instansi terkait agar
proses perijinan dapat diselesaikan sesuaijadwal yang kita harapkan bersama.
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