
Ahoj,
rád by som ťa pozval
na návštevu - Dni otvorených dverí 

Viem, že aj ty rozmýšlaš o riešení cenovo dostupného bývania,

stavbe rodinného domu a určite privítaš možnosť navštíviť

niektorý zo 6 vzorových rodinných domov na Slovensku.

Práve teraz, už tento víkend, 10-12.februára 2017 prebieha 

podujatie Dní otvorených dverí - 6 ROKOV ZÁRUKA

Len teraz máš možnosť vidieť viaceré vzorové rodinné domy 

v cene už od 24.999 Eur a pri návšteve možnosť získať úplne

Je to jednoduché, získaj maximálne garancie Záruku až 6 rokov

Alebo si vyber zľavu až do výšky 5.000 Eur !!!

Navštív už tento víkend niektorý zo 6 vzorových rodinných 

domov a získaj bližšie informácie.

Môžeš sa kľudne informovať telefonicky na tel.č. 0800 887 887,

prípadne mailom na info@domsnov.net

Tešíme sa na tvoju návštevu.

Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  

ZDARMA ZÁRUKA až na 6 rokov !!! 



Kde a kedy ťa radi privítame ?

až v 6 vzorových  domoch

na celom území Slovenska - uvedené nižšie

10 - 12.február 2015, v čase podľa popisu nižšie

Čo môžeš získať ?

rodinný dom Stilo START od 24.999 Eur

až 6 rokov ZÁRUKA ZDARMA 

dokumentácia k RD a stav.povolenie ZDARMA

cenné informácie o možnostiach výstavby

A samozrejme, vidieť všetko na vlastné oči je tá úplne

najlepšia skúsenosť. Tak neváhaj a príď !!!!

Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



6 vzorových a referenčných stavieb

Bratislava 2x, Nitra, Prievidza, Košice, B.Bystrica

Presné info v texte nižšie, resp. na tel 0800 887 887

Aké MAXIMÁLNE GARANCIE A ISTOTA ?

Až 6 rokov záruka, kontrola BD test a termovízia ZDARMA

     Alebo kompletná príprava realizácia,t.j projek.dokumentácia

    dokumentácia k prípojkáma kompletné zabezpečenie staveb.

    povolenia v hodnote do 2.500 Eur teraz ÚPLNE ZDARMA

Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



      Vzorový dom Bratislava - DNV

      HORNBACH Devínska Nová Ves

      obchodné centrum BORY Bratislava

      10 - 12. február 2017

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      3-izbový rodinný dom
      základný model rodinných domov Stilo

Príď sa presvedčiť na vlastné oči a uvidíš ako je na živo
prekvapivo priestraný. Stavím sa, že očarí aj teba.. :-)
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Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



      Vzorový dom Bratislava - PÓLUS

      Vajnorská 89, 831 04 Bratislava

      cca 200 m od OC Pólus smerom na Zlaté Piesky

      10.február 2017

      denne od 09.00 - 18.00 hod

      5-izbový rodinný dom
      model rodinného domu FAMILY modern 

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0800 887 887
rád ti ich poskytne náš kolega p.Bažant.

- 

2 

- 

- 

Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



      Vzorový dom Nitra - BAUMAX

      pred OC MAX Nitra

      Chrenovká ul.30 949 01 Nitra

      10 - 12. február 2017

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      4-izbový rodinný dom
      najobľúbenejší model rodinných domov Stilo 4i

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0911 133 400
rád ti ich poskytne náš kolega p.Mgr.Benčová.
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Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



      Vzorový dom Prievidza

      100 m od HM Tesco - oproti uniKLINIKA

      voľná plocha ul.Rudolfa Jašíka, Prievidza

      10 - 12. február 2017

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      3-izbový rodinný dom
      štandardný model rodinných domov Stilo 3i

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0948 594 477
rád ti ich poskytne náš kolega p.Gatiál.
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Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  



      Vzorový dom Košice

      HORNBACH Košice

      Moldavská cesta 22, 040 01 Košice

      10 - 12. február 2017

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      3-izbový rodinný dom
      základný model rodinných domov Stilo

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0948 887 109
rád ti ich poskytne náš kolega p.Polyák.
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Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  


