Allotjaments
Sant Cugat
T. 608 608 829
T. +34 935 953 953
infosantcugat@unihabit.cat

Ubicació: Pere Serra, núm 1-15 08173 Sant Cugat del Vallès (Campus ETSAV)
Els habitatges de Sant Cugat estan ubicats en el campus de l’ETSAV (Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del
Vallès). A 5 minuts trobaràs l’estació de metro que et portarà en 20 minuts al centre de la ciutat de Barcelona.
Sant Cugat és una ciutat moderna i capdavantera que manté el caliu de poble amb un ampli ventall d’activitats
lúdiques i culturals. Trobareu diferents espais i equipaments a la ciutat com mercats, petits comerços, biblioteques,
centres d’esport, el Teatre Auditori, cinemes, museus i sales d’exposicions.

Serveis dels allotjaments inclosos en la tarifa
• Apartaments d’ús individual o compartit: cuina-sala
d’estar i bany complert. La cuina està equipada amb
placa vitroceràmica, microones, frigorífic amb
congelador.
• Consergeria
• Internet per cable

• Sala polivalent
• Jardí pati exterior
• Aparcament per bicicletes
• Aparcament per cotxes i motos
• Activitats culturals, d’oci i esportives

Serveis opcionals
• Autoservei de bugaderia
• Servei de neteja de l ‘apartament: 77 euros/mes
• Servei de canvi de roba de llit i tovalloles (setmanal):
44 euros/mes
• Set de roba de llit: 40 euros/mes
• Set de tovalloles: 20 euros/mes

• Set de vaixella, coberteria i gots: 52,80 euros
• Set de bateria i estris de cuina: 52,80 euros
• Lloguer de rentaplats: 16,50 euros/mes
• Planxa i taula de planxar: 3,30 euros/mes
• Lloguer de TV: 5,50 euros/mes
• Accés Wifi: 15 euros/anuals

Tarifes per allotjament 2016-2017 – Preus per persona i mes (consums no inclosos)
Tipus d’allotjament
Apartament individual
Apartament doble
Matrícula (quota anual)

Període de 12 mesos

Període de 5 a 11 mesos

Període de 2 a 4 mesos

627 €

682 €

737 €

330 €

385 €

440 €

55 €

55 €

55 €

Tarifes amb IVA inclòs.
Per altres períodes o per grups, consultar preus: infosantcugat@unihabit.cat
Subministres: El llum, aigua i gas es factura cada dos mesos segons els consums reals.
Reserva i fiança: La reserva s’ha de fer a través de www.unihabit.cat en l’apartat de reserves, amb el
previ pagament de 200 euros. En cas de ser admesos, aquesta quantitat anirà a compte de la fiança
definitiva de dues mensualitats del lloguer. En cas de que no quedin places disponibles es retornarà
aquest import als sol·licitants que no hagin estat admesos. En cas que el sol·licitant hagi estat admès però
renunciï a la seva plaça, la fiança no serà retornada.

