LUXUSNÍ NOVÉ BYTY
v Praze 8 přímo u metra

Praha 8 – LIBEŇ

LIBEŇSKÉ
TERASY

MODERNÍ BYDLENÍ
V ŠIRŠÍM CENTRU PRAHY
Rezidence Libeňské terasy se nachází v moderní a rychle
se rozvíjející lokalitě Prahy 8, v širším centru města jen pár
kroků od stanice metra trasy B Palmovka. V architektonicky
řešeném bytovém domě vzniklo celkem 103 bytů
s dispozicemi 1+kk až 4+kk. Všechny byty jsou dokončeny
v luxusním provedení Rezidence, mají luxusní koupelny
a dřevěné třívrstvé podlahy v moderních dekorech, byty
v přízemí mají navíc osazeny okna předokenními elektricky
ovládanými žaluziemi.
Do centra Prahy se odtud dá velmi rychle a pohodlně dostat
za 8 minut. Vedle stanice metra, která je jen 100 metrů
od domu, mohou budoucí majitelé bytů využít i zastávky
mnoha tramvajových a autobusových linek. V okolí je
kompletní občanská vybavenost – školky, školy i prestižní
gymnázium U Libeňského zámku, zdravotnická zařízení,
sportovní centrum, restaurace, kavárny a mnoho různých
obchodů a služeb. Velkou předností je blízká promenáda
v nové marině Dock u Vltavy s půjčovnou šlapadel, člunů,

kajaků a paddleboardů, a dále oblíbená stezka pro
běžce a cyklisty podél řeky a nedaleký golfový areál.
V přímém sousedství jsou také moderní administrativní
komplexy Palmovka Open Park a Dock.
Hned naproti projektu vyrůstá nový rezidenční projekt
Libeňský park, kde ve třech energeticky úsporných
domech třídy B bude celkem 157 nadstandardních bytů
s dispozicemi 1+kk až 5+kk. Nově je v nabídce I. etapa
projektu s celkem 95 byty.

DOPRAVNÍ DOSTUPNOST
Jen 100 metrů od vstupu do metra trasy B Palmovka
(8 minut do centra Prahy). Vedle metra lze využít i zastávky
mnoha tramvajových linek (č. 1, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 24 a 25)
a autobusů ( č. 109, 140, 903 a 953).
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LUXUSNÍ A KVALITNÍ PROVEDENÍ
KOUPELNA

TECHNIKA

Koupelny jsou obloženy kombinací luxusních obkladů
a dlažeb. Cena zahrnuje nadstandardní zařizovací
předměty (závěsná WC, umyvadla, umývátka
a koupelnový nábytek se zrcadly). Vany jsou opatřeny
zástěnami. Větší koupelny navíc obsahují druhé
umyvadlo.

V domě i bytech jsou moderní datové rozvody
pro vysokorychlostní internet, digitální a satelitní
televizi. Rozvod televizních a datových kabelů je
ve všech pokojích.

PARKOVÁNÍ
PODLAHY
Ve všech pokojích a kuchyňských koutech jsou třívrstvé
dřevěné podlahy v moderních dekorech. V koupelnách,
na WC, v komorách a na chodbě za vchodovými
dveřmi je realizována nadstandardní keramická
dlažba. Na terasách je položena mrazuvzdorná dlažba.
Zpevněné plochy předzahrádek jsou z promývané
betonové dlažby.

DVEŘE A OKNA
Vchodové dveře jsou bezpečnostní a protipožární
s dýhovaným povrchem z vnitřní strany. Dveře
do obytných místností jsou prosklené, všechny ostatní
plné. Vnitřní dveře mají rovněž dýhovaný povrch.
Standardem v tomto projektu jsou hliníková okna
s tepelně izolačním dvojsklem popřípadě trojsklem.
Kombinace pevných a posuvných prosklených stěn
do hliníkových rámů je použita u zimních zahrad.

Bezproblémové parkování zajišťují uzavřená
podzemní parkovací stání pro rezidenty.
Návštěvy mohou pohodlně využít parkovací stání
v blízkosti domu.

ENERGIE A VYTÁPĚNÍ
Energetická náročnost budovy je B – velmi
úsporná. Byty disponují vlastním měřením tepla
a jsou napojeny na centrální zdroj vytápění.
V koupelnách je elektricky temperována
podlaha.

NAVÍC
V přízemních bytech jsou okna osazena
předokenními elektricky ovládanými žaluziemi.

NEJŠIRŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
A PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
NEJŠIRŠÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ
•	
Při podpisu smlouvy zaplatíte jen 10 % kupní ceny s možností
doplatku až do jednoho roku po nastěhování. Jako jediný
rezidenční stavitel na trhu umožňujeme klientům užívání
dokončených bytů již před úhradou celé kupní ceny
•	
Můžete využít zvýhodněnou hypotéku CENTRAL GROUP
na 90 % kupní ceny s bezkonkurenční úrokovou sazbou.
Bezplatné hypoteční konzultace a vyřízení úvěru zcela
zdarma našimi specialisty přímo u nás v kanceláři

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA NA KVALITU
•	
Na všechny naše kvalitní zděné stavby poskytujeme
tříletou záruku
•	
Používáme jen ty nejkvalitnější materiály a provádíme
třístupňovou kontrolu kvality v průběhu výstavby
•	
Byty mají promyšlené uživatelské dispozice, většina má
balkon, terasu nebo předzahrádku a v ceně parkovací stání

VŠECHNY CENY ALL INCLUSIVE
S GARANCÍ NEJLEPŠÍ CENY
•	
Na rozdíl od velké části konkurence jsou naše
ceny tzv. ALL INCLUSIVE, zahrnují tedy nejen
DPH, ale také všechny přiřazené položky bytu.
U většiny bytů projektu Rezidence Libeňké
terasy je v základní ceně sklep i parkovací
stání, 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
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