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1 PŮDORYS BYTU Č. 7.

užitná plocha jednotky
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ŘEZ, POHLED

Východní pohledJižní pohled

Umístění bytu v budově

Řez domemUmístění bytu v domě
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POZNÁMKY

Kuchyňská linka, elektrické spotřebiče ani nábytek nejsou součástí ceny jednotky. Rozmístění nábytku je
pouze ilustrativní. Výměry jednotlivých místností jsou převzaty z projektové dokumentace. Veškeré
informace a údaje včetně vizualizací uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
Vizualizace, grafické zobrazení a obsahové popisy netvoří přesnou předlohu realizace stavby projektu
nebo bytů a představují pouze orientační zobrazení, které může v budoucnu podléhat změnám.
Závazným podkladem realizace je považována výhradně smluvní dokumentace.

Jedná se o jednoduchý součet ploch jednotlivých místností jednotky (pokoje, kuchyně, kuchyňské kouty,
koupelny, WC, komory, předsíně, spíže apod.). Dříve využívaný pojem obytné plochy jsme pro Váši
přehlednost v detailech jednotek ponechali.

Užitná plocha jednotky:

Podlahová plocha (někdy také celková podlahová plocha), dle platných právních předpisů (nařízení
vlády Č. 366/2013 Sb.), znamená celkovou plochu všech místností jednotky a také plochy pod nosnými i
nenosnými zdmi, přizdívkami a jádry (v cenících označenou zjednodušeně jako svislé konstrukce) a
sklepem. Jedná se o plochu, která je tvořena obvodovými zdmi jednotky.

Podlahová plocha jednotky:

Informace k financování nemovitosti

Pojmy používané na stránkách

Postup při koupi bytu:
1. Ústní rezervace 

2. Rezervace bytu proběhne po uzavření závazné rezervační smlouvy a bude učiněna do doby
uzavření SoBKS a po úhradě rezervačního poplatku ve výši 100 tis Kč.
Rezervační poplatek je součástí kupní ceny a zároveň platbou 1. zálohy dle splátkového
harmonogramu

3. Smlouva o budoucí kupní smlouvě (SoBKS) bude uzavřena do 30 dnů od uzavření rezervační smlouvy
(nebo do 30 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení).
Při podpisu SoBKS bude uhrazena platba 2. zálohy ve výši 10% z celkové částky kupní ceny

4. Kolaudace bude předcházet uzavření kupní smlouvy

5. Kupní smlouva bude s klientem uzavřena po kolaudaci.
Po uzavření KS dojde k doplatku celkové kupní ceny

6. Předání bytu

Nabídka alternativního financování v průběhu výstavby bytu:
Klientům také nabízíme možnost úhrady ceny bytu dle předem dohodnutého splátkového harmonogramu,
tzn. během výstavby (dle jejího průběhu), možností klienta a požadavků financujícího ústavu klienta

Nabídka slev:
Sleva 5% z celkové částky při úhradě 90% kupní ceny při podpisu budoucí kupní smlouvy a doplatku 10% z
ceny po kolaudaci a předání domu při uzavření kupní smlouvy
Sleva 3% z celkové částky při úhradě 50% kupní ceny při podpisu budoucí kupní smlouvy, 40% ceny po
dokončení hrubé stavby a doplatku 10% z ceny po kolaudaci a předání domu

Hypotéka:
Při financování hypotékou je splátkový harmonogram přizpůsoben možnostem klienta a požadavkům
financujícího ústavu. V rámci klientského balíčku optimalizujeme vaše financování a poskytneme Vám
pomoc při zprostředkování hypotéky.


