
Ahoj,
rád by som ťa pozval
na návštevu - Dni drevostavieb 2016

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

stavbe rodinného domu a určite privítaš možnosť navštíviť

niektorú z 12 vzorových a referenčných stavieb.

Práve teraz, už tento víkend, 14-16.októbra 2016 prebieha 

celoslovenské podujatie Dní drevostavieb 2016 !

Len teraz máš možnosť vidieť viaceré vzorové rodinné domy 

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

ZDARMA 5.000 Eur - a to kompletnú montáž a dopravu tvojho

rodinného domu na území celého Slovenska.

Navštív už tento víkend niektorý z 12 vzorových rodinných 

a referenčných domov a získaj bližšie informácie.

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  živote  



Kde a kedy ťa radi privítame ?

až v 12 vzorových a referenčných domoch

na celom území Slovenska - uvedené nižšie

14 - 16.10.2016, v čase podľa popisu nižšie

Čo môžeš získať ?

Rodinný dom Stilo START od 24.999 Eur

10.500 Eur ZDARMA - služby stavebné

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  
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12 vzorových a referenčných stavieb

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

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

Aký BONUS 10.500 Eur ZDARMA ?

Úplne všetky kompletné stavebné služby a to :

     projektové dokumentácie, dokumentácie prípojok in.sieti

     stavebné povolenie, revízne správy, energetický certifikát,

     kolaudácia, prípojky inž.sieti a ďalších 15 služieb !!!!

Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  
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      Vzorový dom Bratislava - DNV

      HORNBACH Devínska Nová Ves

      obchodné centrum BORY Bratislava

      14 - 16. októbra 2016

      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

      14 - 16. októbra 2016

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      5-izbový rodinný dom
      model rodinného domu FAMILY modern 

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0918 887 804
rád ti ich poskytne náš kolega p.Bažant.
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Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  



      Vzorový dom Nitra - OBI

      pred OC MAX Nitra

      Chrenovká ul.30, 949 01 Nitra

      14 - 16. októbra 2016

      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

      14 - 16. októbra 2016

      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

      14 - 16. októbra 2016

      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  



      Vzorový dom Agrokomplex Nitra

      Agrokomplex Nitra

      voľná plocha výstaviska, Výstavná ul. Nitra

      14 - 16.október 2016 

      denne od 10.00 - 16.00 hod.

      4,5-izbový rodinný dom
      až 121 m2, od 34.999 Eur, nový štandar bývania

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0948 887 100
rád ti ich poskytne náš kolega p.Haloda
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Stilo START  

Aj  tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom živote  

- 



      Vzorový dom B.Bystrica

      HM TESCO Banská Bystrica

      Zvolenská cesta 8

      14 - 16. október 2016

      denne od 10.00 - 18.00 hod

      3-izbový rodinný dom
      rodinný dom Stilo START

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0908 649 351
rád ti ich poskytne náš kolega p.Kráľ
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Stilo START  

- - 

Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  



      Vzorový dom Stilo Absolut Vojka

      cca 10 min od BA - Čuňovo

      devel.projekt Jazero Vojka

      14 - 16. októbra 2016

      denne po predchádzajúcej telef.dohode

      4-izbový rodinný dom
      exclusívny model rodinných domov Stilo ABSOLUT

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0800 887 887
rád ti ich poskytne náš kolega p.Ing.Mikuláš STANO
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Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  



      Rodinný dom vo výstavbe BA

      cca 8 km od VD OC Pólus

      develop.projekt Malý raj, Vajnory - Čierna Voda

      14 - 16. októbra 2016

      denne po predchádzajúcej telef.dohode

      3-izbový rodinný dom Stilo
      rodinný dom vo výstavbe 

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0800 887 887
rád ti ich poskytne náš kolega Ing.Mikuláš STANO
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Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  

- - 



      Rodinný dom vo výstavbe Košice

      Košická Polianka

      rodinný dom vo výstavbe

      14 - 15. októbra 2016

      denne po dohode vo VD HORNBACH Košice

      6-izbový rodinný dom Stilo Absolut
      rodinný dom v stave ukonćenia pred odovzdaním

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  



      Rodinný dom vo výstavbe Stilo 5i

      B.Bystrica - Kováčová

      rodinný dom vo výstavbe

      14 - 16. októbra 2016

      denne po dohode vo VD Tesco B.Bystrica 

      5-izbový rodinný dom Stilo 5i
      model rodinných domov Stilo 

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0908 649 351
rád ti ich poskytne náš kolega p.Kráľ
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Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  

- 



      Vzorový dom Stilo 4i Vojka

      cca 10 min od BA - Čuňovo

      devel.projekt Jazero Vojka

      14 - 16. októbra 2016

      denne po predchádzajúcej telef.dohode

      4-izbový rodinný dom
      model rodinných domov Stilo 4iC

Bližšie informácie získaš na na tel.čísle 0800 887 887
rád ti ich poskytne náš kolega p.Ing.Mikuláš STANO
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Aj tebe pomôžeme splniť si sen o lepšom  živote  
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