
اشتباه رایج هنگام  ۴برریس 
 خرید ویال

خرید و فروش و یا ساخت و ساز ویال ییک از شلوغ ترین حوزه های کاری است 
که امروزه وجود دارد. بسیاری از افراد به این حرفه ورود کردند و تاکنون در حال 

مراجعه یم کنید باید فعالیت هستند. اما وقیت شما برای خرید ویال به آنها 
حواستان به همه چی باشد. شاید سرتان کاله بزارند، شاید پولتان را بخورند 

اشتباه رایج هنگام خرید  پس ابتدا باید تا آخر این مقاله همراه ما باشید تا  …و
 .را برای شما ارائه کنیم. با ما همراه باشید ویال
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 اشتباه رایج هنگام خرید ویال
ن با رونق گرفتن خرید و فروش ویال در سال های اخیر و با شدت گرفت

مردم از کالن شهرها به شهرهای ویالیی روند افزایش قیمت  مهاجرت داخیل روند
ه است. به همین ویالها بسیار باال بوده و باعث افزایش زیاد قیمت ویال ها شد

را برایتان بگوییم تا پول  اشتباه رایج هنگام خرید ویال منظور ما اینجا هستیم تا
زیادی که صرف خرید ویال یم کنید هدر نرود. متاستفانه در صورت عدم اطالعات 
کافی اگر نسبت به خرید ویال اقدام کنید بعد از مدیت ممکن است از خرید خود 

ار از کار گذشته باشد. به خاط همین میخواهیم در پشیمان شوید ویل دیگر ک
صحبت کنیم پس ادامه این مقاله را از دست  اشتباه رایج هنگام خرید ویال مورد

ویال در  توانید با مشاوران ما ارتباط بگیرید و نسبت به خریدندهید. شما یم
 .هر سوایل دارید از ما بپرسید تا کامل جواب سوال هایتان را بدهیم برغان
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 همه چیز درباره اشتباهات رایج هنگام خرید ویال

 حتما نباید ویالی ساحیل بخرید

 است درست. شود یم ویالها نوع به مربوط ”ویال خرید هنگام رایج اشتباه“اولین 
 انواع بین در تا خواهد یم هرکس و دارند جذایب بسیار منظره ساحیل ویالهای که

 از افراد مهاجرت با. دارد وجود ای نکته اما باشد داشته ساحیل ویالی ویالها،
 چند برابر شده است. ویال ساحیل به ویال قیمت ویالیی، شهرهای به شهرها کالن

طور طبیعی از بقیه ویالها بسیار گران تر بود و در حال حاضر نیز با افزایش قیمت، 
قطعا باید هزینه بسیار زیادی برای خرید ویالی ساحیل کنید. شما یم توانید به 

و یا ویالی جنگیل فکر کنید. ویال  خرید ویال در کردان جای خرید ویالی ساحیل به
جنگیل فاصله بسیار کوتاهی تا دریا دارد و حیت امکانات کمتری نسبت به ویال 

 .ساحیل ندارد. با این وجود قیمت بسیار پایین تری نیز دارد

 

 خرید ویال شهریک هیچ مشکیل ندارد

ویال  گویند کهبسیاری از افراد با خرید ویال شهریک مشکل دارند و یم
توانیم با آنها کنار بیاییم. باید بگوییم دارای محدودیت هایی است که نیم شهریک

درست است بعیض از شرایط وجود دارد که نیم توان ویال شهریک را مانند   که
ویال شخیص دید ویل همچنان مزایای زیادی دارد. سطح امنیت ویال شهریک از 

ما یم توانید هفته ها دور از ویال خود بوده و همه ویالها باالتر است. همچنین ش
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نگران امنیت آن نباشید. همچنین شما در طراحی ویال آزاد هستید و یم توانید 
سلیقه خودتان را به کار ببرید. یم توان گفت که تنها چیزی که در ویال شهریک 

د کیم محدود کننده است، رفت و آمد یم باشد. شما اگر مهماین دارید حتما بای
دعوت نامه داشته باشد و هیچ فرد به جز صاحبان ویال را در ویال شهریک بدون 
دعوتنامه وارد نیم کنند. البته این کار کامال درست است زیرا شما تنها در آنجا 

ویال  کنیم سری بهزندیگ نیم کنید. اگر از ویال شهریک خوشتان میاید پیشنهاد یم
 .بزنید مدرن در کردان

 بیشتر از اندازه خود ویال خریداری نکنید

سومین اشتباه رایج هنگام خرید ویال مربوط یم شود به اندازه ویالیی که شما 
نفره هستید و برای این  ۳قصد خرید آن را دارید. برای مثال شما یک خانواده 

اتاق خواب کفایت یم کند. با این جمعیت الزم نیست  ۲یا  ۳جمعیت ویالیی با 
ته باشد. اینگونه پولتان از ویالیی خریداری کنید که مساحت بسیار بزریگ داش

دست یم رود و شما صرفا چیزی بدست یم آورید که نیاز زیادی به آن ندارید. 
پس عاقالنه تصمیم بگیرید و خرید کنید. به جای خرید ویال نجویم و بزرگ یم 
توانید یک ویالی مناسب و شیک تهیه کنید و بقیه پول خود را در بازار کارتان 

اینطوری هم ویال خریداری کردید و هم در بازار کارتان  سرمایه گذاری کنید.
 .سرمایه گذاری یم کنید
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 دن به قیمت ویالتوجه نکر 

برای هریک از ما در هنگام خرید اولین چیزی که دارای اهمیت است، قیمت یم 
برای خرید ویال نیز   باشد. قیمت هرجنس ییک از مهم ترین شاخص ها است

همین قانون صدق یم کند. شما قبل از اینکه برای خرید ویال اقدام کنید باید قیمت 
کاله سرتان نرود. قیمت ویال روز به روز در حال  های روز ویال را داشته باشید تا

 .افزایش است پس اگر تصمیم شما برای خرید ویال قطعی است، صبر نکنید

 برریس نکردن هزینه های پنهان ویال

… وقیت شما ویالیی را خریداری یم کنید از سیم کیش، مصالح، پوسیدیگ ها و
ارشناس ویال ببرید. کارشناسان خبر ندارید و برای این کار باید با خودتان یک ک

کساین هستند که شما را از واقعیت ویال آشکار یم سازند. برای اینکه چند وقت 
بعد از خرید ویال مجبور نشوید سیم کیش ساختمان را عوض کنید و یا اینکه از 
کیفیت مصالح ویال نگران باشید، بهتر است که یک کارشناس خبره در کنارتان 

 .داشته باشید

 

 برریس نکردن موقعیت ویال

از مهم ترین شاخص هایی است که برای هر ویال وجود دارد. موقعیت ویال ییک 
موقعیت ویال باید در جایی باشید که شما به شهر دستریس داشته باشید. برای 



به شهرهای تهران و کرج بسیار نزدیک است. همچنین  ویال در برغان مثال
موقعیت ویال باید در مکاین باشد که سر و صدای اضافی نباشد. برای مثال 

یالهای جنگیل بسیار موقعیت خویب دارند زیرا هم به شهر دستریس دارند و هم و
اشتباه   از سر و صدا دور اند. پس همیشه حواستان به این موارد باشد تا دچار

 .نشوید

 کالم پایاین

فرقی نیم کند که شما قصد خرید ویال مدرن در کردان را دارید و یا قصد خرید 
اشتباه رایج هنگام خرید  هر صورت باید این نکات و ویال در شهرهای شمایل، به

 .را همیشه یاد بگیرید تا دچار مشکل نشوید ویال

 


