CĂMIN-HOSTEL
UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ
Adresa: Universitatea Româno-Americană, Corp “A”
Cămin - Hostel
Bd. Expoziției 1B, sector 1, București, cod poștal 012101
Mijloace de transport: autobuz 105, 780, 148, 149, 261, 304, 330, 449
tramvai 41, 42
Persoană de contact: Cătălin SAMOILĂ, telefon: +4-0744-539.001
Tarife:
•
•
•

Camere 3 locuri:
Camere 4 locuri:
Garanție:

100 € / loc / lună
90 € / loc / lună
430 lei/an, pentru obiecte de inventar, sumă ce se restituie la
sfârșitul contractului

La semnarea contractului de locațiune, locatarul va achita prima luna de cazare și garanția.
Dotări camere:
Fiecare cameră dispune de baie proprie. Camerele sunt dotate cu mobilier pentru trei sau patru persoane:
dulap, etajeră, noptieră, birou și scaune. Locatarul primește un set de lenjerie de pat, pernă și pătură.
Acces internet:
- Wireless: gratuit
- Cablu: 15 € / port / lună (opțional)
Studenții au posibilitatea să își doteze pe cont propriu camera, suportând un cost suplimentar generat de
consumul de energie electrică:
- Frigider/cuptor cu microunde – 25 lei / lună / obiect
- TV, radio, PC, laptop, etc. – 5 lei / lună / obiect
Cazarea se face în următoarele zile:
• Vineri
- 28 septembrie, între orele: 9.00 – 18.00
• Sâmbătă - 29 septembrie, între orele: 9.00 – 18.00
• Duminică - 30 septembrie, între orele: 9.00 – 18.00

Tarifele stabilite în euro se achită în lei, la cursul BNR din ziua plății, la casieria Universității.
La cazare trebuie să prezentați obligatoriu cartea de identitate și 2 fotografii ¾.
Persoanele care nu se vor prezenta în perioada menționată pentru cazare vor pierde locul obținut.
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