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O exkluzivní bydlení je mimořádný zájem, v Rezidenci Park 

Nikolajka je za dva měsíce prodáno již přes 30 procent bytů 

 

1. 12. 2015, Praha – O exkluzivní bydlení nejvyššího standardu je v Praze stále větší zájem. 

Svědčí o tom i velmi úspěšné prodejní výsledky unikátního projektu společnosti CENTRAL 

GROUP Rezidence Park Nikolajka. Za dva měsíce od uvedení na trh je vyprodáno více než 

30 procent exkluzivních bytů v tomto projektu na prestižní adrese na pražském Smíchově 

blízko Malé Strany. 

 

CENTRAL GROUP vstoupil projektem Rezidence Park Nikolajka na trh prémiového bydlení 

určeného pro velmi náročnou klientelu. „Ukazuje se, že především v luxusním segmentu se zájem 

kloní k již dokončeným bytům. Lidé, kteří mají na to koupit si byt za mnoho milionů korun, prostě 

chtějí přijít a osahat si to, do čeho své prostředky investují,“ řekl šéf CENTRAL GROUP Dušan 

Kunovský. Firma se proto rozhodla byty v prémiovém standardu prodávat plně dokončené. I pokud 

jde o standardní nabídku, CENTRAL GROUP dává do prodeje vždy jen byty již dokončené nebo 

rozestavěné, a to na rozdíl od jiných společností, které nabízejí zájemcům rezervační smlouvy na 

byty v neexistujících projektech, kde dosud nejsou vydaná příslušná povolení a kde není vůbec 

jisté, zda budou realizovány. 

 

Advent v exkluzivním prostředí Rezidence Park Nikolajka 

Svůj vlajkový projekt exkluzivního segmentu CENTRAL GROUP představil veřejnosti při dnech 

otevřených dveří v nedávné době. Úspěch akce, kterou provázel neočekávaně velký zájem 

veřejnosti, přivedl společnost k rozhodnutí brány exkluzivního projektu otevřít v letošním roce 

v adventu znovu. 

 

Po všechny tři zbývající adventní víkendy vždy od pátku do neděle od 12 do 17 hodin budou mít 

zájemci o exkluzivní bydlení možnost prohlédnout si nejen tři designově zařízené ukázkové byty, 

ale také všechny zbývající dosud volné dokončené byty v tomto unikátním projektu na prestižní 

adrese. Budou ale také moci vydechnout v předvánočním shonu, prožít krásné pohodové chvíle 

v exkluzivním prostředí a vychutnat si například vánoční cukroví, kávu a punč na terase 

s úchvatným výhledem na pražské panorama.  

 

 

 

 

 

 

 
Pro více informací nás můžete kontaktovat na e-mail: media@central-group.cz nebo telefonicky: Milan Jankovský – tiskový mluvčí 
(+420 602 124 696), který může také zprostředkovat jednání s vedoucími pracovníky CENTRAL GROUP nebo jejich vyjádření. 
Podrobné informace o společnosti CENTRAL GROUP a její nabídce naleznete na www.central-group.cz, kde je také sekce Pro média a 
sekce O společnosti. 
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CENTRAL GROUP je jednoznačně největším rezidenčním developerem a investorem nové bytové výstavby v České republice. 
Potvrzuje to i statistika prestižního mezinárodního magazínu CIJ (Construction & Investment Journal), který firmu zařadil mezi desítku 
největších rezidenčních developerů ve střední a východní Evropě. Za 21 let svého působení firma dokončila již více než 135 
rezidenčních projektů a prodala více než 12.000 nových bytů, domů a parcel. Na všechny své byty a rodinné domy poskytuje Garanci 
nejlepší ceny. To znamená, že pokud někdo najde srovnatelnou nemovitost s lepší cenou oproti nabídce CENTRAL GROUP, firma 
cenu dorovná a ještě přidá bonus ve výši 100.000 Kč. 
    
Společnost dlouhodobě vykazuje stabilní zisk, rostoucí podíl na trhu a pro svou činnost nepotřebuje žádný bankovní úvěr. Za dobu 
svého působení koncern CENTRAL GROUP uhradil českému státu jen na přímých daních již více než 1,7 miliardy korun. Významné 
prostředky věnuje společnost také na obecně prospěšné účely (například na výsadbu zeleně nebo na realizaci veřejných komunikací a 
inženýrských sítí pro městské části a obce v mnoha desítkách milionů Kč ročně) a také na charitativní činnost (například Nadačnímu 
fondu pro zdraví dětí zřízenému ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 – Podolí). 
 
CENTRAL GROUP je nejen největším českým prodejcem nových bytů a domů, ale také nejaktivnějším investorem v rámci akvizic 
nových pozemků pro rezidenční výstavbu. V současné době má nakoupené a připravené pozemky pro více než 14.000 nových bytů a 
rodinných domů. Ty plánuje zařadit do prodeje v průběhu příštích osmi let. CENTRAL GROUP nadále intenzivně hledá a nakupuje další 
pozemky a brownfieldy v Praze pro výstavbu nových bytů a domů.    


