Nova Residência Universitária no Porto
STUDYOU Porto Asprela

O teu espaço
STUDYOU Porto Asprela é um
alojamento novo no Porto,
localizado muito perto dos
principais campus e universidades
da zona da Asprela.
Oferecemos 220 quartos com
casa de banho privativa, bem
como excelentes espaços comuns.
Com um ambiente confortável e
seguro e uma equipa profissional
que estará lá para apoiar-te, terás
tudo para ajudar-te a desfrutar
de uma experiência de estudante
inesquecível.

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
7 min a pé - 2 min de carro

Tudo o que precisas
e muito mais

Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto

Escola Superior de Educação do Porto
17 min a pé – 6 min de carro

13 min a pé - 5 min de carro

Universidade Lusíada do Oporto
13 min a pé – 5 min de carro

UPT - Universidade Portucalense
17 min a pé - 10 min de carro

Tudo incluído : Não tens que te preocupar com acesso de wi-fi de alta
velocidade, aquecimento, água e eletricidade
Quartos modernos : Quartos privativos com casa-de-banho
Localização central : Óptima localização: Muito perto do Campus
Universitário da Asprela
Instalações adicionais : Áreas para relaxar, formidáveis espaços comuns,
sala de cinema e sala de jogos

A melhor localização
STUDYOU Porto Asprela tem uma excelente localização, perto das
principais faculdades e universidades da zona.

Faculdade de Economia da Universidade do Porto
8 min a pé - 4 min de carro

Tens também acesso aos principais serviços e lojas da zona:
Supermercado Continente 4 min a pé
Farmácia Costa Cabral 4 min a pé
Supermercado Pingo Doce 10 min a pé
Acesso ao Metro 18 min a pé
Acesso a autocarro 5 min a pé
Shopping Campus S. Joáo 15 min a pé

ISEP Instituto Superior de Engenharia
18 min a pé - 10 min de carro

Universidade Fernando Pessoa
27 min a pé – 7 min de carro

Espaços e comodidades
Serviços gerais
Lavandaria self-service
Wi-Fi de alta velocidade, aquecimento,
água e eletricidade
Segurança e circuito CCTV 24 horas
Gestão Local

O teu quarto

M
 odernos quartos com
casa-de-banho privativa
C
 ompletamente equipados
C
 ama de 120cm x 200 cm
A
 quecimento central
F
 rigorifico com congelador
W
 i-Fi de alta velocidade

Edificio
Zonas de estudo
Cozinhas comunitárias
Lounge
Sala de cinema
Sala de Jogos

Processo de
reserva
Queremos que o processo de reserva seja simples e ágil.
A nossa equipa irá ajudar-te desde o primeiro momento:
PASSO 1 	Taxa de reserva: O pagamento de 150€ (não
reembolsável) deve ser pago quando efetuas
a tua reserva, posteriormente , entre 1-3 dias,
será enviado o teu contrato.
PASSO 2 	Tens 10 dias para assinar e aceitar o teu
contrato, bem como efetuar o pagamento
no valor de 700€ (reembolsável).
PASSO 3 	O valor da mensalidade, deve ser pago
10 dias antes da data do teu check-in.
Qualquer outra informação, contata-nos através do
porto@studyou.eu

STUDIO

Bedroom Size: 16.60m2*

Quarto Individual
Cama de casal (120x200)
Casa-de-banho privativa

 spelho de tamanho
E
completo

Roupeiro

Prateleiras

Secretária com cadeira

Frigorífico com congelador

Preços com todos os serviços incluídos e valor do IVA.
Se precisares de alguma informação, por favor contacta-nos.

Condições
Os valores mensais incluem:
W
 i-Fi de alta velocidade
Aquecimento
Consumo de água e eletricidade
Informação a reter:
O
 depósito é devolvido após término do contrato
D
 eves assinar um contrato connosco, com determinadas especificidades,
salvaguardando a tua segurança
P
 odes efectuar o pagamento de forma mensal ou anual
P
 eríodo minímo de contrato é de 10 meses

Cobrimos todas as
tuas necessidades
Grupo de estudantes: Se pertences a um centro de estudo, uma
universidade ou escola de línguas, temos condições especiais,
basta contatar-nos. Veremos quais as tuas necessidades, de forma
a ajudar-te.
Visita as nossas instalações. A equipa STUDYOU pode ajudar-te.

Obrigado
pelo teu
interesse

Obrigado pelo teu interesse no
STUDYOU Porto Asprela. Estamos
ansiosos por conhecer-te e que
pertenças à nossa família.
A equipa STUDYOU

porto@studyou.eu
+351 91 177 63 69
studyou.eu
 . Dr. Júlio de Matos 401,
R
4200-355 Porto, Portugal

