Chcete bydlet v klidné lokalitě,
v blízkosti zeleně?

Bydlete Na Radouči
v Mladé Boleslavi

Odhad
zdarma
www.staven-byt.cz

Exklusivní nabídka rezidenčního bydlení. Zahájena II. etapa výstavby terasových bytů
Na Radouči. Finančním partnerem projektu je Česká spořitelna. Nabízíme nízkoenergetické
byty v terasových bytových domech o velikosti 2 + KK a 3 + KK, (výměra od 61,25 m2)
v ceně od 2 059 000 Kč vč. DPH. Cena zahrnuje terasu, parkovací stání a sklep. Přízemní byty
mají předzahrádku. Možnost koupěi garážového stání.
Bytové domy jsou pětipodlažní. Jedná se o rezidenční zástavbu na vlastním oploceném
pozemku, včetně parkovacích ploch, garáží, chodníků a zeleně. Přístup do areálu přes pojezdovou bránu. Každý byt má 20 m2 velkou z poloviny zastřešenou terasu s výhledem do chráněné
krajinné oblasti lesoparku Radouč. Další informace získáte na www.staven-byt.cz.
Pro všechny zájemce zajistíme
– odhad zdarma
– kvalitní poradenství spojené s řešením potřeb bydlení
– profesionální přístup hypotečního specialisty
– rychlý a nadstandardní servis při vyřizování úvěru
Kontaktujte nás
Staven-byt s.r.o.
Pod Všemi svatými 7, Plzeň.
Kontaktní osoba: Stanislav Kořínek, tel.: 777 114 163
e-mail: staven-byt@centrum.cz

www.csas.cz informační linka: 800 207 207
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Snadno k vlastnímu bydlení
s Hypotékou České spořitelny
Zaujala Vás nabídka koupě bytu Na Radouči
v Mladé Boleslavi? Nejlepším řešením pro
financování koupě je Hypotéka České
spořitelny. Nabízí úrokové zvýhodnění po celou
dobu splácení a dokonale se přizpůsobí Vaší
momentální životní situaci.

Tip pro Vás
Splácejte hypotéku z Osobního účtu
České spořitelny a získejte slevu 0,5 %
z úrokové sazby. Navíc máte vedení
osobního účtu po dobu fixace hypotéky
ZDARMA.* Stačí aktivně využívat svůj
osobní účet, což představuje měsíčně
minimálně čtyři transakce a příchozí platbu
minimálně ve výši 1,5násobku měsíční
splátky hypotéky. Tyto výhody platí i pro
refinancování stávající hypotéky.

Hypotéka České spořitelny
– Je bez poplatku za vyřízení.
– Nově umožňuje odložit si splátky nebo
upravit jejich výši, v případě nutnosti
dokonce splácení úplně přerušit.
– Poskytuje garanci zvýhodněné úrokové
sazby po celou dobu splácení.
– Přináší kvalitní poradenství a jistotu
zázemí silné a úspěšné mezinárodní banky.

Bližší informace o financování bydlení získáte
v hypotečním centru České spořitelny,
nám. Míru 47, Mladá Boleslav:
Magdalena Farníková, tel.: 724 422 740,
e-mail: mfarnikova@csas.cz.

Příklad financování
(fixace 5 let, úrok 3,79 %)
Výše úvěru

Měsíční splátka

Splatnost

2 000 000 Kč

10 326 Kč

25 let

3 000 000 Kč

15 486 Kč

25 let

4 000 000 Kč

20 652 Kč

25 let

*
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Nabídka platí po celou dobu fixace hypotéky při splácení
z aktivního Osobního účtu České spořitelny a podpisu
úvěrové smlouvy od 1. 4. do 31. 7. 2011.

