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B O L I G D R Ø M  
I  FÆ L L E S S K A B



BLIV BOLIGEJER UDEN AT 
DU SKAL RØRE EN FINGER

I stedet for at stå alene med ejerskab, administration, 

rengøring, vedligehold og øvrige pligter – samt ofte 

også have en bolig, der står tom store dele af året – så 

samler SimplySun flere familier i et fælles ejerskab af 

en drømmebolig i Spanien.

Den enkelte bolig er  typisk opdelt i 4-6 lejligheder af 

forskellig størrelser, hvor 6 familier deler ejerskabet af 

den samme lejlighed og har op til ti ugers adgang om 

året med mulighed for flere sammenhængende uger. 

Andelene er typisk mellem 60 og 140 m2 og prisen 

varierer afhængig af størrelsen fra kr. 599.000,- til 

1.200.000,- Den månedlige driftsomkostning er 

proportional fordelt ift. andelenes størrelser. 

BELIGGENHED

Alle vores projekter består af 

fritliggende boliger med attraktiv 

beliggenhed og udsigt til den spanske 

solkyst. Modsat andre delekoncepter, 

så har man her altid adgang til den 

samme bolig. 

E J E R F O R E G N I N G  P / S

K O N C E P T E T

Vi tror på at kultur og fællesskab hører sammen. 
Derfor har vi valgt at man skal have bopæl i 
Skandinavien, for at blive en del af fællesskabet. 
På den måde sikrer vi det bedste udgangspunkt 
for et fælles sprog og forståelse for hinanden.



INGEN BOLIGDRØM 
I BLINDE

Hos os er det ikke afgørende hvor 

mange projekter vi har realiseret, 

men derimod, at det enkelte projekt 

lever op til vores forventninger i 

forhold til beliggenhed, kvalitet og 

indretningspotentiale. 

Vi finder derfor først ejendommen 

inden vi udbyder andelene til salg. 

Det er således altid muligt for dig at 

se og opleve boligen samt området 

inden køb.

SPANSK UDENPÅ - 
SKANDINAVISK INDENI

Vi er tro mod den spanske arkitektur udvendig 

og restaurerer ejendommene, så de falder i 

tråd med det øvrige landskab. Indvendigt har 

lejlighederne et high end skandinavisk udtryk. 

Projektet er altid udstyret med fælles pool, 

mountainbike og racercykler, som frit kan 

benyttes af beboerne. Derudover tænkes der så 

vidt muligt et udendørsareal ind, der inviterer til 

fælleshygge.

FULL-SERVICE KONCEPT

Simply Sun er et enkelt og overskueligt koncept. Du skal blot pakke 

din kuffert, holde ferie og nyde livet i din drømmebolig uden at 

bekymre dig om det praktiske ansvar. Det sørger vi for. Du betaler en 

månedlig driftsomkosting. Den dækker bl.a. vedligehold, rengøring, 

havearbejde, booking, ejendomsskat og forsikring. Ejendommen er 

altid under opsyn af det lokale personale og derfor ingen grund til 

bekymring, selv når du er hjemme i Danmark. 



Andalusien er valgt af mange grunde, men vejret er 

naturligvis en af dem. Med 3000 årlige solskinstimer 

er det med danske briller ikke helt forkert at sige, at 

det er sommer hele året rundt.

Med masser af direkte afgange fra både København, 

Billund, Aarhus og Hamborg har du let adgang til dit 

eget hjem, uden at det skal koste en formue. Basis 

ting behøver du ikke at medbringe fra gang til gang, 

da du som ejer har mulighed for at opbevare dem i 

ejendommen. 

S Y D S P A N I E N 
E R  V O R E S 
H J E M M E B A N E

Du må naturligvis ikke snyde dig selv 

for de kulinariske oplevelser som 

området i overflod byder på.

Området indbyder udover sol 

også på masser af sports- og 

kulturoplevelser.

Det bjergrige landskab er perfekt 

til vandreture og cykling med både 

asfalt og grus som underlag. Er du 

mere til golf, tennis eller padel, så 

byder området her også på adskillige 

muligheder.

Er man villig til at bruge en til to 

timer på transport, så er der både 

skiområde og storbyoplevelser i vente.



Kvalitetsbolig med 
high end skandinavisk 

indretning

Dansk ejerskab hvor 
projekt og placering er 

kendt før køb

Full-service koncept  
- ingen praktisk  

ansvar

H V O R F O R  VÆ L G E 
S I M P L Y  S U N ? 
Valget er naturligvis dit, men hvis nedenstående områder er afgørende for dig, så tøv ikke. 

Kontakt os på mail, telefon eller meld dig til et af vores infomøder på  www.simplysun.dk  

Her ser vi frem til at hilse på dig i en dialog omkring Simply Sun konceptet.

https://www.simplysun.dk


V I  L Æ G G E R  VÆ G T  P Å 
P E R S O N L I G  K O N T A K T

René: 
 +45 71 75 60 04

 rene@simplysun.dk 

Trine:
 +45 51 42 60 10

 trine@simplysun.dk

“Jeg kan lide menneskene bag, 
størrelsen på projektet og at jeg er en 
del af det hele. Jeg var til møde og så 
skrev jeg under. Hos Simply Sun er 
det ikke en maskine jeg taler med, det 
er mennesker jeg snakker med og det 
betyder alt for mig. Det handler jo 
om, at jeg skal føle mig hjemme.”

”Det er ikke et koncept, hvor 
man tænker at det er risikabelt 
økonomisk set. Der er et enormt højt 
serviceniveau hos Simply Sun. Man 
kommer bare for at holde ferie og 
for børnefamilier er mulighederne 
simpelthen uendelige.”

Steen,
køber i Villa Mijas, 2018

Jesper og Marlene, 
købere i Villa Mijas, 2018

V I  S A M L E R  P Å  
T I L F R E D S E  K U N D E R
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