
    Vážení priatelia,

    opätovne máte možnosť aj vy profitovať z úspechu spoločnosti BAU holding a využiť
    garanciu najnižšej ceny pre kvalitný RD na Slovensku - KVALITA ZA NAJLEPŠIU CENU - 29.999 Eur

Rodinný dom z kvalitných materiálov za neuveriteľnú cenu 29.999 Eur
Len jeden z Vás, našich klientov a záujemcov, má možnosť získať mimoriadne kvalitný rodinný dom 
za neuveriteľnú cenu v rámci našej marketingovej akcie, ktorú pripravujeme pri príležitosti otvorenia
ďalšieho vzorového domu v Žiline.

Nový model RD Monet vo výnimočnej kvalite - zateplenie PASÍVNEHO RD
Kvalita bez kompromisov, mimoriadné tepelnoizolačné vlastnosti PASÍVNEHO DOMU, tepelná izolácia
až 35 cm, koeficient r=0,1, kvalitné 6-komorové okná s izolačným trojsklom, moderný dizajn, použité
výhradne kvalitné značkové materiály europských dodavateľov, Knauf,Fermacell,Deceunick,KVH

Dom Snov za cenu snov - INFORMUJTE SA !!! - 29.999 Eur
Teraz alebo nikdy. Jeden z Vás sa stane vlastníkom kvalitného atraktívneho RD už za 21 dní.* 
Váš dom je už vyrobený v našej výrobnej hale a o pár dní bude prezentovaný na výstave DOMEXPO 2011
Bližšie informácie získate výhradne pri osobnom stretnutí 10-11.4. vo vzor.dome v Nitre pred OC MAX.

Podielajte sa na úspechu našej spoločnosti a ušetrite 
Naša predchádzajúca akcia RD za 33.333 bola úspešná a tešime sa z nej nielen my, ale aj nový vlastník RD
z Blatnej pri Senci. Ušetrite aj vy 53.315 Eur a získajte kvalitný dom v trhovej hodnote 87 314 Eur za cenu
len 29.999 Eur. /Cena bez základov, IS, dopravy,montáže. Cena za montáž a dopravu 3500-4500 Eur./ 

TERAZ JE TEN SPRÁVNY ČAS
Nastal čas šetriť. V nedeľu - pondelok,10-11.4. od 10.00-18.00 Vás radi privítame v DOME SNOV v Nitre
pred OC MAX, prídite aj vy ušetrit, splňte si Váš sen za 29.999 Eur, cena domu je platná len pre jedného
klienta, dom nie je možné financovať hypotekárnym úverom.

BAUHOLDING - VÁŠ KVALITNÝ PARTNER PRE STAVBU
Usporiadateľom marketingovej akcie je spoločnosť BAU holding, výrobca a dodávateľ hotových
rodinných domov, vyrobených modernými a progresívnymi technológiami výhradne z kvalitných 
a značkových stavebných materiálov so zárukou až 30 rokov.

              * Rodinný dom bude postavený a vo vlastníctve kupujúceho od 24.4.2011, k užívaniu odovzdaný 24.4.2013
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