
 مزایا خرید ویل 
اینکه بتوانند چند روزی را در آرامش زندگی کنند و در یک فضا و آب و هوای  بیشتر افراد برای 

به  بسیار  اقتصادی  نظر  از  همچنین  ویال  خرید  کنند.  می  انتخاب  را  ویال  خرید  بکشد،  نفس  مناسب 

است  .صرفه 

ال خریداری  بسیاری از مردم شهرهای بزرگ به شهرها و یا روستاهای کوچک نقل مکان کرده و وی

ترین کوچک  ها  این  باشند.  داشته  تری  آرام  زندگی  و  بهتر  اقتصادی  تا شرایط  کنند  مزایا خرید   می 

 .است ویال

، بررسی انواع ویالها و نکات مهم در مواقع خرید مزایا خرید ویال اجبما می خواهیم در این مقاله ر

 .ویال صحبت کنیم. برای یادگیری نکات و مزایا ویال تا آخر این مقاله با ما همراه باشید 

با چه   مطلب  این  در 

می  آشنا  مواردی 

 شویم ؟

مزایا   • با  آشنایی  و  بررسی 

 خرید ویال 

انواع  • درباره  چیز  همه 

 ویال و مزایا خرید آن

 

و   بررسی 

با   آشنایی 

خرید  مزایا 

 ویل
ویال مزایا  خرید  جهت  چند  از 

بسیار زیادی دارد. جدا از بحث  

ویال،   در  تر  آرام  زندگی  داشتن 

مزایا خرید   خرید ویال ارزش های اقتصادی و مادی زیادی نیز دارد. با ما همراه باشید تا با مهم ترین

مزایای ویل و  ویال  مختلف  انواع  بررسی  به  داریم  قصد  مقاله  این  در  شوید.  در  آشنا  ویال  خرید 

با امالک   کردان بیشتر و بررسی این مزایا  کردان در ارتباط    ۱۳۷بپردازیم . برای کسب اطالعات 

  . باشید
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 بررسی مزایا خرید ویال  •
 انواع ویال  •
 نکات مهم در هنگام خرید ویال  •
 کالم پایانی •

 همه چیز درباره انواع ویل و مزایا خرید آن 

 بررسی مزایا خرید ویل 

ویال  از  درآمد   کسب 

که  است  این  ویال  مزیت  اولین 

ویال   از  راحتی  به  توانید  می 

کسب درآمد کنید. برای مثال می 

و   دهید  اجاره  به  را  ویال  توانید 

درآمد  کسب  ماهانه  صورت  به 

زیاد   بسیار  ها  ویال  اجاره  کنید. 

که کسب   توان گفت  می  و  است 

این  از  توان  می  خوبی  درآمد 

شرکت   از  بسیاری  کرد.  زمینه 

و ساز نیز از همین  های ساخت  

و  کنند  می  درآمد  کسب  روش 

ویال،   ساخت  از  اصلیشان  هدف 

است آن  دادن   .اجاره 

 داشتن ویال در شهرهای تفریحی 

مزیت در   دومین  ویال  خرید 

در   این برغان شما  که  است 

و  دارید  ویال  شمال  مثل  شهری 

می  کنید  سفر  شهر  این  به  اگر 

توانید از اقامت در ویال خودتان 

ببرید. بسیاری از افراد در  لذت 

شمال   مثل  گردشگری  شهرهای 

و یا ویال در کردان می سازند تا  

کردند  سفر  شهرها  این  به  اگر 

داشته  اقامت  برای  جایگاهی 

انید با خرید باشند. شما هم می تو

کنید ایجاد  خود  برای  را  جایگاه  از  تفریحی  شهرهای  در   .ویال 

مطمئن  گذاری   سرمایه 

همانطور که می دانید روز به روز قیمت زمین، خانه، مصالح و… در حال افزایش است. این باعث  

کنید سال  می شود تا قیمت ویال ها نیز بسیار باال برود. یعنی اگر شما در این سال ویالیی خریداری  

نیز سود می برید و اگر  ویال مدرن در کردان بعد قطعا قیمت اش باالتر خواهد رفت. پس شما از خرید

د را  ویال  فروش  قصد  آوریدروزی  بدست  آن  فروش  از  زیادی  سود  توانید  می  باشد   .اشته 
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سفر  در   راحتی 

فرض کنید که شما قصد سفر به شمال را دارید ولی ویالیی در آنجا ندارید. برای تأمین مکانی برای  

داده می شوند وضعیت   اجاره  به  که  کنید. همچنین ویال هایی  پرداخت  باید هزینه های زیادی  اقامت 

ندارند. اما اگر در شهری مانند شما و یا ویال در برغان داشته باشی دیگر دغدغه ای   بهداشتی خوبی 

برای تأمین مکانی تمیز و بهداشتی نخواهید بود زیرا شما ویال خودتان را دارید. این موارد مهم ترین  

 .مزایا خرید ویال بوده اند

 

 انواع ویل 

در بخش قبل با مهمترین مزایا خرید ویال آشنا شده اید. اما در این بخش می خواهیم انواع ویال با شما  

نوع ویال وجود دارد که اگر می خواهید با آنها آشنا شوید به شما پیشنهاد    ۴بررسی کنیم. به طور کلی  

شوید همراه  مقاله  این  آخر  تا  ما  با  که  کنیم   .می 

شهرکی   ویال 

ویال، ویال شهرکی است. ویال شهرکی به مجموعه ای از ویال ها گفته می شود که در یک  اولین نوع  

فضای بسیار بزرگ ساخته شده اند و دور تا دور ویال ها دیوار کشیده شده است. ویال شهرکی بافت  

است. اگر خواسته باشیم راجع به مزایا خرید ویال   خیابان کشی  شهری دارد و مانند یک شهر دارای

شهرکی صحبت کنیم، می توانیم به امنیت بسیار باال، دسترسی به مراکز درمانی و تحصیلی، فروش  

کنیم اشاره  و…  ویال  باال  کیفیت  ویال،   .بهتر 

ساحلی   ویال 

یا جزء زیباترین ویال ها است. این ویال ها منظره باز و  ویال ساحلی بخاطر قرار گرفتن در نزدیکی در

نسیم های دریایی، آرامش بسیار زیادی   امواج و  با وجود صدای  این ویال ها  دارند.  از دریا  زیبایی 

https://en.wikipedia.org/wiki/Road_surface_marking


ساحلی،  ویال  خرید  مزایا  دارند.  ها  ویال  بقیه  به  نسبت  باالتری  قیمت  معموال  ها  ویال  این  دارند. 

زیبا منظره  از  است  برخورداری  باال  امکانات  با  ویالیی  و  مدرن  ویالیی  داشتن   .دریا، 

جنگلی   ویال 

ویال هایی که در فاصله بسیار کم از جنگل ساخته شده اند را ویال های جنگلی می گویند. این ویالها به  

دلیل نزدیکی به جنگل، سکوت بسیار زیبایی دارند و بهترین ویال برای آرامش روح است. این ویال ها  

اما  معمو است.  تحصیلی  یا  درمانی  مراکز  به  نداشتن  دسترسی  دلیل  به  این  و  ندارند  باالیی  قیمت  ال 

است باال  ویال،  این  جذاب  مزایا  دلیل  به  جنگلی  ویال  فروش   .همچنان 

کوهستانی   ویال 

ویال های کوهستانی فاصله زیادی از جنگل و دریا دارند و همین باعث شده تا رطوبت در ویال های  

دلیل نزدیک  کوهستان به  باشد. ویال های کوهستانی  از ویال های جنگلی و ویال های ساحلی  ی کمتر 

 .بودن به کوهستان دارای آب و هوای بهاری خنکی است. این ویال ها نیز قیمت آنچنان باالیی ندارند

 

 نکات مهم در هنگام خرید ویل 

سند • وضعیت   بررسی 

دانگ   از ویالها سند شش  بسیاری  است.  ویال بررسی وضعیت سند  هنگام خرید  در  نکته  ترین  مهم 

شوید آگاه  سند  وضعیت  از  خرید  از  قبل  که  است  بهتر  اما  است  سند  نوع  بهترین  این  و   .دارند 

ویال  • وضعیت   بررسی 

ردازید تا از کیفیت  حتما قبل از خرید ویال با یک فرد متخصص در این کار به بررسی وضعیت ویال بپ 

برای   سپس  و  شوید  مطلع  ساز و…  و  ساخت  قوانین  شدن  رعایت  ویال،  عمر  شده،  استفاده  مصالح 

 .خرید ویال اقدام کند



 

 کلم پایانی 

مزایا خرید ویال عنوان این مقاله بود و ما برای شما آن را به طور کامل شرح کردیم. همچنین شما یاد  

است. امیدوارم این مقاله برای    عی دارد و چه نکاتی در مواقع خرید ویال مهمگرفتید که ویال چه انوا

 .شما مفید بوده باشد. از اینکه تا آخر این مقاله با ما همراه بوده اید کمال تشکر را داریم

 


