
YOUNIQ Barcelona 

Oferta Especial - Descompte Estudi Bàsic o Estàndard – Termes i 
Condicions 

L'oferta especial de reducció de renda està oberta a les reserves de la categoria 
d'apartament: Estudi Bàsic o Estàndard per a un període de lloguer mínim de 9 mesos 
realitzat a YOUNIQ Barcelona, C/ Maresme, 59-69, 08019, Barcelona, abans de l'31 
d'agost de 2022. 

Per poder optar a l' incentiu, s' apliquen les condicions següents: 

1. L'incentiu s'atorga a tots els residents que reservin qualsevol Estudi Bàsic o
Estàndard per un contracte de mínim 9 mesos, mentre existeixi disponibilitat.

2. L'incentiu que s'ofereix com a part d'aquesta promoció és un descompte en el
preu, la qual cosa suposarà una reducció en la seva renda mensual.

3. El preu de lloguer aplicable és el valor de reducció de preu especial en l'Estudi
Bàsic o Estàndard. (preu nou disponible a: https: youniq-
living.com/cabarcelona/youniq-barcelona/. Si el resident desitja estendre el seu
contracte d' allotjament, les rendes tornaran als preus originals.

4. L'incentivi és ofert per Urban Micro Estate Spain com a operador de YOUNIQ
Barcelona, C/ Maresme, 59-69, 08019, Barcelona.

a) L'incentiu serà aplicable a les primeres 50 reserves mentre hi hagi
disponibilitat i haurà de tenir un període mínim de lloguer de 9 mesos que
haurà de començar l'any natural en curs (2022). Després que expiri el
contracte de 9 mesos o més, la reducció de preu ja no s'aplicarà i
s'aplicaran el preu original.

b) El possible resident ha d' esmentar explícitament el seu interès en la
promoció en el formulari de reserva o en realitzar una consulta per correu
electrònic o per telèfon.

c) El resident ha d' haver transferit el dipòsit complet de l' apartament
reservat abans de l' inici del període de lloguer.

d) El resident ha de tenir almenys 18 anys.

e) El resident no ha de tenir endarreriments en el pagament de lloguers
anteriors.

f) El resident ha d' haver pagat a temps i ha d' haver complert amb totes les
quotes mensuals.

g) El resident ha de complir amb les normes de convivència de la Residència.

5. Expiració:

a) En rebre la reserva d' allotjament, l' administrador de la residència
verificarà l' elegibilitat del resident per reclamar l' incentiu.

https://youniq-living.com/ca/barcelona/youniq-barcelona/
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b) Si es compleixen els criteris esmentats i mentre existeixi disponibilitat, l'
incentiu s' aplicarà al resident de YOUNIQ Barcelona.

7. La promoció és aplicable a les primeres 50 reserves mentre hi hagi disponibilitat
de places.

7. La promoció és valida per a aquelles reserves que es realitzin amb anterioritat a 
l'31 d'Agost de 2022.

8. L'oferta és gestionada per l'operador de YOUNIQ Barcelona. La propietat es 
reserva el dret de suspendre, canviar o cancel·lar l'oferta en qualsevol moment (i 
per qualsevol motiu) sense previ avís.

9. Queda exclòs el pagament en efectiu del descompte.




