
Ahoj,
radi by sme Vás pozvali
na výstavu - AGROKOMPLEX 2016

Vieme, že aj vy rozmýšlate o riešení cenovo dostupného bývania,

stavbe  rodinného  domu  a  určite  privítate  možnosť  navštíviť

najnovší vzorový dom CLASS v cene neuveriteľných 49.999 Eur.

Práve teraz, už tento víkend,18.-21.augusta 2016, 10-18 hod. 

môžete na výstavisku Agrokomplex na vlasné oči vidieť úplne

kompletný vzorový rodinný dom.

A každý návštevník získa aj poukaz na zľavu 500 Eur naviac

k realizácii Vášho rodinného domu.

Nový rodinný dom CLASS 1 sa určite oplatí vidieť,

neuveriteľne priestranný - až 120 m2 a maximálne

dômyselne usporiadaný priestor, doslova ideálny pôdorys,

sa stane novým štandardom bývania na Slovensku od r.2016.

Navštív už tento víkend výstavisko Agrokomplex v Nitre

a získaj  bližšie informácie  o možnosti  získania  nového

modelu rodinného domu CLASS 1 už za 34.999 Eur !!!

Alebo sa kľudne informuj 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  bývaní  



Kedy a kde ťa radi privítame ?

až v 9  vzorových rodinných domoch

na celom území Slovenska - uvedené nižšie

18 - 21.8.2016, v čase podľa popisu nižšie

Čo môžeš získať ?

ZÁKLADY RD t.j. 7.500 Eur ZDARMA 

Rodinný dom CLASS 1 za 49.999 Eur ALL INCLUSIVE

Bezplatne doprava a montáž RD v hodnote 5.000 Eur

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  



9 vzorových rodinných domov v SR

Bratislava 4x, Nitra 2x, B.Bystrica,Prievidza,Košice

Presné info v texte nižšie, resp. na tel 0918 887 887

Pre koho ZÁKLADY RD ZDARMA ?

Výhradne pre limitovaný počet prvých 10 záujemcov

     realizácia na celom území Slovenska, pre rodinné domy

     STILO, CLASS1, MONET, FAMILY v hodnote realizácie

     základov do 7.500 Eur, pre realizácie od 122016 - 062016

Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  


