
Writing      Obdrželi jste stipendium na Bristol 
Univerzitu a požádali jste kamaráda, aby vám 
pomohl najít ubytování. Zaslal vám tento 
inzerát 

   FLAT4YOU  
the experts in students´ accommodation 
We have flats and houses conveniently 

situated 
For the university. We have the lowest rents! 
Call us or write to info@flat4you.com 
 
Napište do agentury Flat4you email o 120-

150 slovech 

• Vysvětlete jaké ubytování potřebujete a 
na jak dlouho 

• Zmiňte tři věci které jsou pro vás v 
souvislosti s bytem či ubytováním 
důležité 

• Zeptejte se, jestli by vám mohli zaslat 
fotografie bytu 
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