PRAHA 7 – HOLEŠOVICE

POSLEDNÍ

VOLNÉ BYTY

LUXUSNÍ BYTY S VÝHLEDEM
NA VLTAVU A PRAŽSKÝ HRAD

NOVĚ DOKONČENÉ LUXUSNÍ BYTY
S NEOPAKOVATELNOU ATMOSFÉROU
Rezidence Nad Vltavou se nachází v dynamicky
se rozvíjející lokalitě Holešovic, v bezprostřední blízkosti
centra Prahy. Velkou výhodou je perfektní dopravní
dostupnost kamkoli po Praze. Exkluzivní byty
ve čtyřech nejvyšších patrech nově dokončeného
projektu zaujmou nejen luxusním standardem provedení,
ale také romantickými výhledy na řeku, panorama
Prahy, Pražský hrad a okolní pražské kopce. Zájemci si
zde mohou vybírat především z prostorných bytů pro
rodiny s dětmi. Ty jistě ocení také soukromou zahradu
s dětským hřištěm přímo ve vnitrobloku domu.
Všechny nabízené byty mají klimatizaci, kvalitní dřevěná
Eurookna, skleněná zábradlí, luxusní koupelny a kvalitní
dřevěné podlahy. V sousedství se nachází řada
restaurací, kaváren, obchodů a nejrůznějších služeb,
ale také mnoho míst pro kulturní vyžití. V bezprostředním
okolí jsou zdravotnická zařízení, pošta, základní
a mateřské školy a další občanská vybavenost.

K aktivní relaxaci pak vybízí blízkost Rohanského
ostrova, který díky modernímu golfovému zázemí ocení
zejména milovníci zeleného sportu. Cyklistům se zase
doslova nabízí cyklostezky podél Vltavy.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Z blízké tramvajové zastávky Tusarova trvá cesta
k nejbližší stanici metra Vltavská jen 4 minuty a přímo
do centra Prahy pouhých 10 minut. Pro noční dopravu
je možné využít tramvajovou linku 94 a autobusové
spoje 905 a 911.

LUXUSNÍ A KVALITNÍ PROVEDENÍ
KOUPELNA

KLIMATIZACE

Koupelny jsou ve všech bytech již dokončeny.
Vybrali jsme oblíbené varianty moderních sérií
obkladů a dlažeb, které splňují estetické a technické
požadavky i těch nejnáročnějších klientů.
Použité obklady jsou velkoformátové o rozměrech
45 × 90 cm. Cena zahrnuje nadstandardní zařizovací
předměty (závěsné WC, umyvadlo, vanu nebo
sprchový kout). V rámci nadstandardního provedení je
v některých bytech i designový koupelnový nábytek.

Pro udržení příjemné teploty i v letním období jsou všechny
byty vybaveny klimatizací.

PODLAHY
Do obytných místností a šaten máte na výběr
ze 7 dekorů dřevěných třívrstvých podlah.
V předsíních a komorách byla realizována
velkoformátová rektifikovaná keramická dlažba.

DVEŘE A OKNA
Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární
s vysoce odolným laminátem na povrchu a obložkovou
zárubní z vnější strany. Z vnitřní strany je povrch
v nadstandardním provedení bílé dýhy s krycími lištami.
Vnitřní dveře do všech obytných místností mají prosklení,
ostatní jsou plné s obložkovými zárubněmi. Dveře do
koupelen mají efektivní posouvání do pouzdra. Na výběr
je 7 barevných dřevěných dekorů. Všechny dveře, vnitřní
i vstupní, mají zvýšenou výšku 2 100 mm. Standardem
projektu jsou dřevěná okna (eurookna).

SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
V koupelnách, na WC a chodbách jsou sádrokartonové
podhledy s moderními bodovými světly.

TECHNIKA
V domě i bytech jsou moderní datové rozvody pro
vysokorychlostní internet, digitální a satelitní televizi.
Rozvod televizních kabelů je ve všech pokojích. Všechny
byty disponují elektronickým zabezpečovacím zařízením
a domovním videotelefonem.

PARKOVÁNÍ
Bezproblémové parkování zajišťují podzemní parkovací
stání pro rezidenty a návštěvy.

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi úsporná.
Byty disponují vlastním měřením tepla a jsou napojeny
na centrální vytápění. Tepelný komfort v koupelně
je zajištěn mimo jiné elektrickým temperováním dlažby.

NAVÍC
Standardní štukové omítky na stěnách a stropech jsou
zde nahrazeny nadstandardní hladkou sádrovou stěrkou.
U všech oken jednotlivých bytů byla provedena elektro
příprava pro dodatečné osazení venkovního stínění.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
ALL INCLUSIVE S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY
PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
•	
Tříletá záruka na všechny naše kvalitní zděné stavby.
• Používáme

jen ty nejkvalitnější materiály, třístupňová
kontrola kvality v průběhu výstavby.
•	
Byty mají promyšlené uživatelské dispozice, všechny
mají parkovací stání, sklep a balkon nebo terasu.

ZVÝHODNĚNÁ HYPOTÉKA
CENTRAL GROUP NA 90 % KUPNÍ CENY
•	
Nejširší možnosti financování se zálohou 10 % z ceny
a doplatkem až do jednoho roku od nastěhování
nebo prostřednictvím zvýhodněné hypotéky.
•	
Bezkonkurenční úroková sazba a zvýhodněná Hypotéka
CENTRAL GROUP na 90 % kupní ceny. Vyřízení úvěru
zcela zdarma našimi specialisty přímo u nás v kanceláři.

VŠECHNY CENY ALL INCLUSIVE
S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY
•	
Na rozdíl od velké části konkurence jsou naše ceny
ALL INCLUSIVE, zahrnují tedy nejen DPH, ale také
všechny přiřazené položky bytu. U všech bytů projektu
Rezidence Nad Vltavou je v základní ceně parkovací
stání a sklep, za které u konkurence mnohdy doplatíte
navíc i půl milionu korun.
•	
CENTRAL GROUP drží ceny vždy pod úrovní
srovnatelné konkurence. Přesvědčte se! Pokud
najdete srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti
nabídce CENTRAL GROUP, cenu dorovnáme, a ještě
přidáme bonus 100 000 Kč.

EFEKTIVNÍ A PROMYŠLENÉ DISPOZICE
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