


!רוכשים יקרים 

.גאורגיהבבטומיALPHAכי רכשתם את דירתכם בפרויקט אנו שמחים
.והוא לקראת סיוםהפרויקט בשלבי בינויי מתקדמים

.אנו נתחיל בקרוב את שלב עיצובי הדירות ואבזורן לקראת קבלת המפתח 

שידות+מיטה זוגית ,ארון ,מזגן , מקרר: הדירה שרכשתם כוללת רהיטים ומוצרי חשמל בסיסיים כגון 
.ונוחות נראות,לרמת  איכות ברמה הדרושה ולהביאהלהשכרותלהפעילה אך אין זה מספיק בכדי

.עבורכםחשוב לנו להיות נבדלים משאר הפרויקטים בעיר ואנו שואפים להוביל ברמת הניהול ובקבלת תשואה גבוהה

.הכנו עבורכם את רשימת הפריטים הדרושים לצורך הפעלת הדירה להשכרה 
לכל דירה והכמות הרלוונטית עבורה ולפי מספר האנשים העתידים  ,כללנו את כל הפריטים הנחוצים לפי גדלי הדירות 

(.הכמות המוצעת המחושבת כוללת מקדם ביטחון למלאי הנחוץ לכל דירה לטווח הארוך )בו זמניתלשהות בה
.ואחידה לכל הדירות כולל לוגו על מגבות ופריטים נוספיםאנו מבצעים רכישה קולקטיבית

הנבדלות הזאת היא בסופו של דבר המתכון  " ... אווירה"ומפנקות עם נגיעות של דירות נעימותאנו מייצרים עבורכם
.המנצח לקבלת דרוג גבוה ביחס לשאר הדירות הקיימות בעיר 

:ב חבילות הרכישה המוצעות ביחס לגדלי הדירות "רצ



טקסטיל   כמות

לוגו+ סט מצעים קומפלט   4

שמיכה 3

כריות   6

לוגו+ מגבת גדולה   6

לוגו+ מגבת קטנה   8

לוגו+מגבת מטבח  8

שטיחונים למקלחת 2

180*200כיסוי למיטה   2

קולבים לבגדים 20

שטיח כניסה לבית 1

שטיח לסלון   1

למטבח כמות

כוס שתיה זכוכית  בינונית 10

כוס שתיה גדולה 10

תחתית+כוסות לקפה /ספלים  6

כוסות ליין 6

כפיות 10

כפות 10

חיתוך/ סכין מריחה 10

מזלגות 10

סכין ללחם 1

סכין לבשר 1

סכין לסלט 4

צלחות גדולות שטוחות  10

צלחות בינוניות שטוחות 10

צלחות למרק 10

קערה לסלט 2

כותש שום 1

כף גדולה לספגטי 1

מסננת  גדולה  לספגטי   1

מועך פירה  , מרית,סט  בישול  כף  1

סט סירים ומחבתות 1

מיקרוגל 1

קומקום 1

סט קפה סוכר תה 1

מגש סכום למגירה   1

מלחיה ופילפלית 1

מתקן יבוש כלים 1

מאפרות 2

פותחן בקבוקים 1

קרש חיתוך לסלט 1

פותחן קופאות שימורים 1

אבזור  כללי  כמות

מתלה מגבות יחיד 1

מתלה מגבות גדול 1

למברשת שינים ) סט לאמבטיה 
(שטיפהכוס,סבוניה, 1

סט לטואלט   1

מגהץ 1

שולחן גיהוץ מתקפל 1

מתקן תליה ליבוש כביסה 1

מגב+ דלי + יעה + מטאטא  1

סל כביסה 1

מתקן תליה על הדלת למגבות 1

פן לשיער 1

מנורת תאורת חירום  1

נברשת מנורה לסלון    1

אטב כביסה  חבילה קומפלט 1

מראת איפור לאמבטיה 1

שולחן וכיסאות למרפסת קומפלט  1

אגרטל פרחים 2

תמונות לקירות 5

שעון קיר 1

מנורות לשידות חדר שינה 2

מנורת תאורה עמוד לסלון 1

חדרים2אבזור לדירת 

כ"חדרים סה2חבילה לדירת 

3150           $



אנו בשאיפה משותפת לארגן ולקדם את אבזור הדירות  טרם  
קבלת המפתח ולאחר מכן נתחיל במיידית את שלב שווק הדירות  

.להשכרה 
את התשלום עבור חבילת אבזור יש להעביר עד לתאריך  

:לפרטי חשבון בנק 30/11/2020

תודה על שיתוף הפעולה  
בהצלחה לכולם 

זולו ואלון 

Beneficiary’s Bank JSC TBC Bank Tbilisi, Georgia Ben’s

IBAN:                     GE97TB7996336110100006 

Name of Beneficiary:            RON ALON LEVI 

Swift:                                 TBCBGE22



אודותינו

ZULU VIP BATUMIגאורגיה  בבטומין המובילה "הינה חברת הנדל

. 2017-בראשותם זולו ירושלמי ואלון לוי אשר הוקמה ב, בבעלות ישראלית 

בלבד ומוכרת כחברה יציבה  בבטומין "החברה פעילה בשוק השקעות הנדל
! אמינות וביטחון ללקוח מעל הכל, שירות: ואמינה שחרטה על דיגלה

איתור פרויקטים רווחיים  , ן בעיר"לניתוח שוק הנדל, אנו רואים חשיבות רבה"
". והתאמת הנכס המתאים לתקציבו וליכולתו הפיננסית של המשקיע 

. ניהול אחזקה ופיקוח פרויקטים, שיווק, יזמות-עיקר פעילות החברה 

.למשקיעים מרחבי העולם, דירות נופש720-עד כה מכרה החברה למעלה מ
GOLD CLUB1-זכה במקום ה
ן היוקרתי והטוב  "כפרויקט הנדל

גאורגיה, בבטומיביותר 

2019-ב1מקום 



25 Amarlebis st. Batumi .Georgia
Office  +995 0422 200 600

Tel / WhatsApp 
+995 596 66 59 59 

EMAIL : ZULUVIP@GEORGIA-BATUMI.COM


