Allotjaments
Barcelona (Gràcia)
T. +34 608 608 829
T. +34 935 953 953
infogracia@unihabit.cat

Ubicació: Sant Salvador, 76 08024 Barcelona (Barri de Gràcia)
Els habitatges universitaris en règim de lloguer estan situats al centre de la ciutat de Barcelona, al Barri de Gràcia.
Adreçats a la comunitat universitària: estudiants, professors, investigadors, etc.
La zona està poblada d’artistes i ateliers. Fontana i Lesseps son les parades del metro, des d’aquí podràs arribar a
qualsevol punt de la ciutat. Aquest barri disposa de serveis de tot tipus, cafès acollidors, mercats, petits comerços,
biblioteques, places plenes d’ambient. Un estil de vida mediterrani.
Serveis dels allotjaments inclosos en la tarifa
• Apartaments de 2 habitacions individuals amb espais
comuns compartits de: cuina-sala d’estar i bany
complert, disposen de calefacció i aire condicionat. La
cuina està equipada amb placa d’inducció, fornmicroones, frigorífic amb congelador, aigüera i utensilis
bàsics

• Rentadora i planxa
• TV
• Internet per wifi
• Aparcament per bicicletes

Serveis opcionals
• Servei de neteja: 80 euros/mes
• Set de roba de llit: 40 euros
• Set de tovalloles: 20 euros

Tarifes per allotjament 2017-2018 - Preus per persona i mes (consums no inclosos)
Tipus d’allotjament
Apartament 2 hab. d’ús
individual
Apartament 2 hab. d’ús
compartit
Matrícula (quota anual)

Període de 11 mesos

Període de 5 a 10 mesos

Període de 2 a 4 mesos

950 €

1.050 €

1.300 €

475 €

525 €

650 €

100 €

100 €

100 €

Tarifes amb IVA inclòs.
Per altres períodes o per grups, consultar preus: infogracia@unihabit.cat
Subministres: Pels consums d’aigua i llum, es facturarà 50 euros/mes per persona (en el cas d’ús individual
serà de 100 euros/mes) com a entrega a compte. Aquest import es regularitzarà al finalitzar el contracte,
segons el consum real.
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.

