Prodej moderního bytu 2+kk 51,56 m2 + 9,74 m2
lodžie, Janského C2, Olomouc - Povel
Janského, Olomouc, Olomouc

2 620 000 Kč
STAFOS – REAL, výhradní prodejce projektu, Vám nabízí ke koupi nový byt orientovaný na Východ, o dispozici 2+kk v
bytovém domě C1, ve velmi žádané lokalitě k bydlení na ulici Janského, Olomouc. Další pokračování projektu rezidenčního
bydlení Janského navazuje na úspěšně prodané projekty Jeremiášova a Janského, je součást bytového bloku C2-C1.
Novostavba je situována ve velmi klidné městské části Olomouc - Povel. Termín dokončení 10/2020, předávání bytů od
11/2020. V ceně není zahrnuta kuchyňská linka a poplatek elektroměru ČEZ. Možnost výběru velikosti bytu a lodžie,
orientaci bytu a jeho umístění v jednotlivých podlažích, změny dispozic a půdorysu bytu, který prezentujeme a výběru
možností nadstandartního provedení. Standardní vybavení splňuje požadavky moderního bydlení (plovoucí podlaha, dřevěné
zárubně a dveře s povrchem CPL, moderní keramické obklady, francouzská okna, závěsné wc, atd. – vše dle vlastního
výběru). Výjimečnost těchto bytů charakterizuje: Nízkonákladové bydlení díky zařazení našich bytových domů do
energetické třídy B, komfortní řešení zvukového a tepelného útlumu oddělením vnitřních chodeb od prostoru výtahu a
schodiště, zátěžové koberce v chodbách, čistící zóna u vstupu do domu, výborné parkování, bezbariérový přístup, moderní
výtah, velké prostorné lodžie či balkóny, šatní komory, francouzská okna, výhled do relaxační zóny rezidenčních vnitrobloků,
soukromí uprostřed velkoměsta a především velmi výhodný poměr ceny a kvality bydlení. Za zmínku také stojí skvělá
dopravní dostupnost s rychlým příjezdem na dálnici a veškeré služby v blízkosti domu! Kupte si nový byt ve vyhledávané
lokalitě za dostupnou cenu a využijte tak příležitosti nechat si kompletně navrhnout a postavit byt dle Vašich přání. Využijte
komplexnosti služeb developera s 10-ti letou tradicí. Za tuto dobu jsme postavili a prodali více než tisíc bytových jednotek.
Zajišťujeme si vlastní výstavbu, následný výhradní prodej a našim klientům služby vlastního hypotečního centra, které Vám
může bezplatně zajistit vyřízení hypotečního ﬁnancování s výhodami, jenž jsme Vám ve spolupráci s bankovními ústavy
připravili. Pro investory zajišťujeme bezplatně následný pronájem. Kompletní nabídku naleznete na našich webových
stránkách a další podrobnosti Vám rádi sdělíme při osobním setkání. Rastislav Šrajer, zástupce společnosti
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