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*Informação meramente indicativa sem carácter contratual.

A sua Casa de Férias no Alentejo, com piscinas,
contacto com a natureza, espaço Kidz,
segurança, e a 10 minutos das melhores praias
do país... O Zmar tornou o seu sonho realidade!
O que é o Zmonte?
O Zmonte é a sua casa
de lazer para férias ou
fins-de-semana, com
a possibilidade de a
rentabilizar, alugando-a.
É um conceito
inovador que combina
simplicidade, conforto e
acesso a um conjunto de
serviços e actividades,
com uma excelente
relação qualidade/preço.
Como?
Desde 193,50€ por mês,
cedemos um espaço
para colocar a sua casa,
escolhendo o seu próprio
modelo de casa em
madeira e de piso térreo.
Fornecedores
As empresas JGDS
e Colicapela são os
fornecedores com
projecto aprovado no
Zmar.
Como funciona o
Zmonte?
1. Contacte um dos
nossos promotores;
2. O Zmar Eco
Experience cede um
espaço de terreno

por 193,50€/mês que
inclui a utilização de
água e WiFi (instalação
de contador de
electricidade obrigatória.
Inclui consumo anual de
1800Kw);
3. O investidor compra
e instala a sua casa em
madeira, em piso térreo
a um dos fornecedores
aprovados;
4. O investidor tem
acesso gratuito a um
conjunto de serviços,
nomeadamente a piscina
exterior e interior,
espaço infantil, campo
desportivo, circuito
pedestre, circuito
de BTT e ginásio.
Opcionalmente, pode
adquirir serviços de
limpeza, lavandaria,
restauração, Spa e
actividades desportivas.
Os Benefícos
O Zmar trata do
aluguer da sua casa
- o retorno anual do
seu investimento é
aproximadamente de
15% a 20% (valores
registados no passado
recente).

Informações
E. zmonte@zmar.eu
T. (+351) 283 690 010
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*This information is not legally binding.

Your own holiday house, with swimming pools,
natural landscape, kidz playground, security,
and 10 minutes away from the most beautiful
unspoilt beaches you have ever seen...
Zmar can make your dream come true!

What is Zmonte?
Zmonte (‘Monte’ stands
for Country House in
Portuguese) is your
holiday home for
vacations or weekends,
with the possibility
of maximizing your
investment, by subletting
it. It’s an innovative
concept that combines
simplicity, comfort,
security and access to a
vast variety of services,
with excellent value for
money.
How?
From 193,50€ per month
install your wooden
house in Zmar; Enjoy
Zmar’s infrastructure for
free, and have your own
holiday house in Alentejo
for investment.
Suppliers
JGDS and Colicapela
are our suppliers with
projects approved by
Zmar.

How does it work?
1. Contact one of our
promoters;
2. The client leases a
plot of land for 193,50€/
month that includes
water and electricity;
3. The client buys
and installs their own
ground-level wooden
house from one of our
suppliers;
4. The client has free
access to a variety of
services & activities:
indoor and outdoor
swimming pools, kids
area, sports field and
gym. Additionally
you can acquire
housekeeping services,
restaurant, sports
activities and Spa
treatments.
Benefits
Zmar manages the
subletting of your house;
Annual return on
investment around 15%
to 20%.

Informations
E. zmonte@zmar.eu
T. (+351) 283 690 010

