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Ve značné návštěvnosti LEXXUS Days se odrazila situace 
na rezidenčním trhu, kterou charakterizuje vysoká 
poptávka po nemovitostech a rychle se snižující nabídka. 
Příchozí proto zaujaly nejen nové developerské projekty 
z  portfolia realitní kanceláře LEXXUS, ale také ty z  její 
stávající nabídky. K novinkám, jež představila v průběhu 
akce, se řadí projekt Velká Brána či druhá etapa Bydlení 
Na Beránku společně s celkem 208 bytovými jednotkami. 
Velký zájem návštěvníků vzbudila šeková knížka LEXXUS 
Days  se slevami na výrobky a služby od partnerů akce – 
například s 50% slevou na služby společnosti Bytecheck. 

Většina z příchozích se navíc zúčastnila tipovací soutěže 
o  hodnotné ceny od společností HTC, SCANquilt či 
Koupelny Ptáček. Na místě se jim věnovali zkušení 
realitní agenti a  makléři společnosti HYPOASISTENT, 
kteří zodpovídali dotazy ohledně nového bydlení a jeho 
financování. „Zájem o akci překonal naše očekávání. Těší 
nás, že klienti ocenili nejen šekové knížky, ale také další 
zajímavý bonus, který jsme pro ně připravili – slevu 500 
000 Kč na vybrané rodinné domy v projektu Nová Chýně. 

Ještě jednou tímto děkujeme všem návštěvníkům 
a  partnerům LEXXUS Days a  blahopřejeme výhercům 
tipovací soutěže,“ komentuje Denisa Višňovská, partner 
LEXXUS.

Realitní kancelář LEXXUS uspořádala v  listopadu 2016 populární akci LEXXUS DAYS pro zájemce o nové bydlení či  
investiční příležitost. Na více než 300 návštěvníků jejího prodejního centra čekaly šekové knížky se speciálními slevami 
na výrobky a služby a široká nabídka stávajících i zcela nových developerských projektů – např. bytů v projektu Velká 
Brána či rodinných domů v další etapě Zahrad Roztoky. Akce zaznamenala velký úspěch, o čemž svědčí více než 100 
vážných zájemců o koupi bytu či rodinného domu.

Poptávka po nemovitostech neklesá: 
Počet návštěvníků LEXXUS Days převýšil 
rekordní zájem z  předchozího ročníku 

Partneři LEXXUS Days:

HTC, SCANquilt, Bytecheck, HYPOASISTENT, Koupelny 
PTÁČEK, HANÁK Veletržní

Mediální partneři LEXXUS Days:

Bydlení.cz, Kdechcibydlet.cz, REAL CITY, Nové Bydlení
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Rok 2016 byl přelomový

Stěhujte se do nového
jen jednou!

Prodejte bezespěchu
starou nemovitost
za dobrou cenu. Máte
na to až 2 roky!

Chcete
nové bydlení,

ale na starém Vám
visí hypotéka?

Více informací
u HYPOASISTENT

Uplynulý rok na rezidenčním trhu je možná v mnohém přelomový. Většina statistických údajů je velmi pozitivních 
a ukazuje na dobře fungující trh s byty. Přetrvávající nízké úrokové sazby hypotéčních úvěrů, vysoká poptávka 
spolu se zvyšováním počtu obyvatel Prahy a růst cen nemovitostí generují vysoké počty prodaných bytů.

Za rok 2016 se prodalo kolem 6 500 bytů v  pražských 
novostavbách. Jedná se o  jeden z  rekordních ročních 
prodejů. Zároveň však, ve srovnání s  předloňským 
prodejem 7 000 bytů, naznačuje poprvé pokles prodeje 
bytů po dlouhé době růstu. Od roku 2009 prodej bytů 
plynule narůstal až do loňského roku. To je jeden z důvodů, 
proč hodnotíme letošní rok jako přelomový. Vzhledem 
k  nedostatku připravených a  zahájených rezidenčních 
projektů ani nelze očekávat v brzké budoucnosti nárůst 
prodeje na současné hodnoty okolo 6 - 7 tis. bytů za rok.

Druhým zlomem je reakce České národní banky na 
enormní růst cen postupným zpřísňováním podmínek 
pro čerpání hypotečních úvěrů. Banky začínají pomalu 
přibrzďovat hypotéky zvyšováním úrokové sazby. Po 
dlouhé době klesajících úroků tak dochází k jejich nárůstu. 
Nárůst je sice jen v  desetinách procent, ale zdá se, že 
úrokové dno je již minulostí.

Růst nabídkových cen bytů již přesáhl své historické 
maximum roku 2008. Nárůst cen sice není zatím tak 
prudký, jako byl před krizí, ale očekávaný nedostatek 
volných bytů k prodeji, za stávající vysoké poptávky, může 
ceny prudce akcelerovat.

Jaká jsou naše očekávání od nadcházejícího roku?
Předpokládáme postupné zpomalení prodejů vlivem 
rostoucích cen a úrokových sazeb při současném výrazném 
růstu cen bytů, který by mohl vyústit až k ochlazení trhu 
s byty. Důvodem těchto obav je odtržení růstu cen bytů 
od růstu mezd, které jsou určující pro získání hypotečního 
financování. Trh s bydlením, je, dle našich zkušeností, ze 
2/3 financován právě úvěry. Pokud kupující nebudou 
schopni splnit požadavky bank a  nedosáhnou ve velké 
míře na hypoteční úvěr, může to trh citelně ochladit. 
„Klasická krize z nadprodukce s následným propadem cen 
nám, díky přibrzděné nabídce, zatím, dle našeho názoru 
nehrozí,“ shrnuje Mgr. Denisa Višňovská, partner LEXXUS.
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Sníte o bydlení v srdci přírody, ale nechcete se vzdát občanské vybavenosti a dosahu velkoměsta? Již nemusíte pouze 
snít. V klidném prostředí obce Roztoky u Prahy roste nový rezidenční projekt Zahrady Roztoky, který vám a vaší rodině 
nabídne nový domov s přírodou doslova za zády.

Jedná se o soubor rodinných domů s funkční a nadčasovou architekturou, který bude realizován v několika etapách. 
V první a druhé etapě zbývají poslední domy. Již v březnu 2017 bude zahájen prodej třetí etapy, která klientům nabídne 
řadové rodinné domy, dvojdomy i samostatně stojící rodinné domy. 

Bezprostřední okolí nabízí dostatek míst k  setkávání malých i  velkých a  nepřeberné možnosti aktivního odpočinku 
i relaxace v přírodě. Roztoky se rozkládají severně od Prahy na levém břehu Vltavy, při ústí Únětického potoka. Se svými 
8 tisíci obyvateli disponují plnou občanskou vybaveností a poskytnou tak plnohodnotné zázemí potřebám vaší rodiny, 
ať už budete hledat kvalitní školu či školku nebo kulturní a sportovní vyžití. 

Celá oblast je právem řazena k nejmalebnějším místům okolí hlavního města a poskytuje mnoho ideálních míst k trávení 
volného času, ať už v zeleni chráněné přírodní rezervace Roztocký háj či v údolí Únětického potoka, které přímo zve 
k procházkám. 

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Zahrady Roztoky

dispozice 4+kk - 5+kk
lokalita Praha západ - Roztoky
dokončení podzim 2017

Ceny od:     6 862 538 Kč *
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Developerský projekt Tulipa City na Praze 9 nabízí 257 nových bytů, z nichž je již 85% prodáno. Strategické umístění bytů 
v blízkosti metra Kolbenova a zároveň veškeré občanské vybavenosti v blízkosti 5 až 10 minut přidává na atraktivitě 
tohoto projektu. Centrum města je navíc dostupné během několika minut MHD (12 min metrem do stanice Náměstí 
Republiky) i vozem, stejně dobře je lokalita dostupná i na obchvat města a hlavní komunikace. Většina bytů disponuje 
terasou nebo lodžií, některé byty mají předzahrádku. 

Projekt Tulipa City nabízí vyhledávané byty 1+kk a 2+kk na investici, pro jednotlivce nebo páry, ale i byty 3+kk a 4+kk 
pro rodinné bydlení. Projekt se nachází v  lokalitě s velmi dobrou dopravní dostupností a nabízí tak svým budoucím 
obyvatelům bydlení, které spojuje funkčnost, flexibilitu a blízkost cyklostezek i možnost aktivního odpočinku.

Prodejní centrum projektu Tulipa City se nachází přímo v místě výstavby, stanice metra i tramvaje Kolbenova, v areálu 
bývalého blešího trhu. V tomto centru se nachází jedinečný 3D animační model, díky kterému mohou zájemci nahlédnout 
do realizace a finální podoby interiéru. Neváhejte a přijďte se podívat, naši specialisté Vám ochotně pomohou vybrat 
Váš nový byt.

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Tulipa City

dispozice 1+kk - 4+kk
lokalita Praha 9 - Vysočany
dokončení léto 2018

Ceny od:    2 553 030 Kč*
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Součástí projektu  bude několik parků s  dětskými hřišti 
rozdělenými podle věku, volnočasové mateřské centrum 
a polyfunkční objekt. I. etapa projektu nabízí celkem 54 řadových 
rodinných domů. Každý  dům je nízkoenergetický a  navržený 
tak, aby odpovídal všem požadavkům moderní rodiny. Všechny 
domy jsou budovány ve vysokém standardu. Mezi standardní 
vybavení řadových rodinných domů patří například 
podlahové vytápění ve všech místnostech. Dalším nesporným  
benefitem projektu je zdění svislých konstrukcí z broušených cihel.

V nabídce rodinných domů najdete dispoziční řešení 4+kk až 7+kk 
o užitné ploše od 84,06 m² do 220,25 m². Vybírat můžete mezi domy se šikmou i s plochou střechou.

Do centra Prahy se z projektu dostanete do 20 minut a Zličín je dostupný za pouhé 3 minuty jízdy autem (vzdálenost 
2 km). Ideální je i dopravní dostupnost MHD, zastávka autobusu se nachází cca 150 m od projektu. Naleznete zde i vla-
kovou stanici, projíždějící vlaky Vás dovezou do centra Prahy za 20 minut.

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Rezidence Na Růžové

dispozice RD; 4+kk - 7+kk
lokalita Praha západ
dokončení léto 2017

Ceny od:   4 873 050 Kč*

Projekt je obklopen převážně zemědělskou krajinou. Západně od obce pramení Litovický potok, na kterém leží dva 
rybníky – Bašta a Strahovský rybník, které nabízí ideální místo pro lenošení nebo aktivní odpočinek. Je zde také oblíbe-
ná cyklistická stezka, kterou lemují restaurace (dokonce i rodinný pivovar) a odpočívadla. Tato cyklostezka se napojuje 
na Zličín, a dále směrem na Řepy a Břevnov. Okolí projektu nabízí plnou občanskou vybavenost, počínaje praktickým 
lékařem až po školku a základní školu.
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Komorní bytový dům je situovaný uprostřed zeleně na konci slepé ulice ve vilové čtvrti a zaručuje dostatek klidu a sou-
kromí. Z každé terasy si mohou noví majitelé užívat ničím nerušený výhled na Prahu a Strahov. 

Pouze 17 nových bytů umožní svým budoucím majitelům nadčasové rodinné bydlení v  místě s  dobrou občanskou 
vybaveností. Nejbližší školka je vzdálena deset minut chůze, hned vedle se nachází základní škola a v ulici Nad Kavalírkou 
i prestižní gymnázium. V lokalitě najdete i obchody a restaurace. Milovníci přírody a pohybu jistě ocení blízké rozsáhlé 
parky Cibulka a Vidoule, nedaleké sportovní centrum s tenisovými a squashovými kurty i fotbalové hřiště. 

V blízkosti projektu se nachází Golf Klub Praha, nemocnice Na Homolce, centrum Nový Smíchov a stanice metra B. 
Výbornou dopravní dostupnost projektu zajišťuje blízká zastávka autobusu, stanice U Měchurky s linkou 143, napojení 
na tramvajovou linku - stanice Klamovka a rychlé spojení do centra Prahy vozem po Plzeňské nebo Radlické ulici. 

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

Terasy Šmukýřka

dispozice 3+kk - 5+kk
lokalita Praha 5 - Košíře
dokončení k nastěhování

Ceny od:    7 149 286 Kč*
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Tulipa Třebešín II

dispozice 1+kk - 4+kk
lokalita Praha 3 - Žižkov
dokončení léto 2018

Ceny od:    3 005 198 Kč*

Tulipa Třebešín navazuje na stávající vilovou čtvrť, která se nachází nedaleko Malešického a Třebešínského parku a zajišťuje dostatek 
klidu i přesto, že je vzdálená pouhých pár minut jízdy od centra Prahy. Kromě zeleně a nově upraveného Malešického parku nabízí 
lokalita dostatečnou občanskou vybavenost, služby denní potřeby, nákupní možnosti, základní školu včetně anglické, gymnázium 
a zdravotní středisko. 

www.lexxus.cz

B

www.lexxus.cz

C

Rodinné bydlení Na Cibulce

dispozice 3+kk - 5+kk
lokalita Praha 5 - Košíře
dokončení ihned k nastěhování

Ceny od:    6 408 199 Kč*

Kousek od parku Cibulka se nachází dokončený projekt Rodinné bydlení Na Cibulce, který nabízí byty o  dispozicích 3+kk až 5+kk 
s předzahrádkou, terasou či balkónem. Od teď můžete bydlet v těsné blízkosti centra hlavního města Prahy a přitom být obklopeni 
zelení. V blízkosti se nachází kopce Vidoule a Cibulka, kam můžete chodit s dětmi. Bohatá je také občanská vybavenost, jako jsou 
mateřské školy, škola s gymnáziem, lékař či nejrůznější obchody a restaurace. Pokud rádi sportujete, nedaleko se nachází squashové 
centrum a tenisové kurty.
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Nové Chabry - Viladomy E

dispozice 2+kk - 3+kk
lokalita Praha 8 - Dolní Chabry
dokončení podzim 2017

Ceny od:    3 690 000 Kč*

Úspěšný projekt Nové Chabry se nachází v klidné části Prahy 8 nedaleko Čimického a Ďáblického parku. Nové Chabry jsou zasazeny do 
původní zástavby v Dolních Chabrech, v krásné a klidné lokalitě, se skvělou dostupností na metro C. Nová etapa viladomů „E“ nabízí 
byty o dispozicích 2+kk až 3+kk s předzahrádkami, či balkony. Nedaleko bytového komplexu se nachází rozsáhlé přírodní celky vhodné 
pro aktivní odpočinek jednotlivců i celých rodin. Milovníci cyklistiky jistě ocení napojení na pražskou a mimopražskou síť cyklotras. 
Dokončení viladomů „E“ je plánované na podzim 2017.

www.lexxus.cz

B

Jižní Louky 

dispozice pozemky, 1.038 – 1.501 m2

lokalita Praha západ – Zbuzany
dokončení připraveno k výstavbě

Cena:    3 550 000 Kč*

Toužíte po vlastním domě v  příjemné a  klidné lokalitě, ale chcete zůstat v  blízkosti Prahy? Zasíťované pozemky Jižní Louky ve 
Zbuzanech jsou ideální pro stavbu rodinného domu. Zbývá posledních 5 pozemků k prodeji. 

Lokalita nabízí kvalitní možnosti trávení volného času, nachází se nedaleko CHKO Český Kras, je proto ideální pro procházky v malebné 
přírodě, pro děti je tu také dětské hřiště a  mateřská školka. Zároveň nebudete mít problém s  dostupností do centra Prahy díky 
rychlému napojení na městský okruh, nebo blízké vlakové či autobusové zastávce. 

www.lexxus.cz 1716



Představujeme II. etapu mimořádně úspěšného projektu ideálního pro rodinné bydlení, v těsné blízkosti zeleně, avšak 
s vynikající dostupností do centra Prahy. Ve 3 dvoupatrových viladomech naleznete nové byty k prodeji o dispozicích 
1+kk až 5+kk a to včetně velmi oblíbených přízemních bytů s privátními zahradami. V podzemním podlaží budov je 
k dispozici dostatek parkovacích stání a sklepů.

Bydlení na Beránku se nachází ve velmi vyhledávané a žádané lokalitě Praha 4 - Modřany, v těsné blízkosti přírodní 
památky Modřanská rokle, která je vhodná pro procházky s  rodinou či pro aktivní trávení volného času. Bydlení 
v  Modřanech nabízí velmi dobrou občanskou vybavenost s  mateřskou a  základní školou, restauracemi a  obchody 
nedaleko nových bytů. Centrum města je snadno dostupné autem i MHD - autobusová zastávka se nachází je pár metrů 
od projektu.

Sousedství lesa, čerstvý vzduch, soukromí a  bezpečí činí nové byty v  tomto developerském projektu jedinečnými. 
Příležitost pro vlastní dokonalé bydlení poskytnou i pozemky pro individuální výstavbu, které v rámci tohoto projektu 
nabízíme.

Ať už toužíte mít vše hotové bez starostí anebo chcete uplatnit svou kreativitu a máte připravený projekt vlastního 
domu, pozemky a byty v Modřanech Vám to umožní.

www.lexxus.cz
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www.lexxus.cz

Bydlení na Beránku II

dispozice 1+kk - 5+kk
lokalita Praha 4 - Modřany
dokončení léto 2018

Ceny od:    2 673 844 Kč*

NOVINKA 
V NABÍDCE
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V malebné lokalitě jižně od Průhonického parku, který je veden jako památka na seznamu UNECSO, nabízíme kompletně 
dokončené zasíťované pozemky s prostornými rozlohami od 1650 do 2 804 m2. Pozemky se nacházejí pouze 80 m od 
vstupu do parku, ve velmi klidném místě, jako stvořeném pro bydlení s puncem luxusu. Lokalita přímo vybízí k veškerým 
outdoorovým aktivitám, od pěší turistiky, přes cyklistiku, běžkování i vyjížďky na koni.

V okolí projektu se dále nachází různá sportoviště – například nově zbudované Sportovně relaxační centrum ve 
Zdiměřicích, pouhé 2 km od pozemků. Veškerá občanská vybavenost se pak nachází v přilehlé Jesenici, a především 
v Praze, která je od pozemků vzdálená cca 15 km (nájezd na dálnici D1 je vzdálen přibližně 5,5 km).

www.lexxus.cz www.lexxus.cz

Průhonický Park Jih

dispozice pozemky, 1.650 – 2.804 m2

lokalita Praha západ - Osnice, Dobřejovice
dokončení připraveno k výstavbě

Ceny od:    6 718 030 Kč*

NOVINKA 
V NABÍDCE
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Vysoký Újezd

dispozice 4+kk
lokalita Praha západ – Vysoký Újezd
dokončení podzim 2017

Ceny od:  6 690 000 Kč*

Rodinné domy nacházející se v bezprostřední blízkosti Prahy, v obci Vysoký Újezd, nabízí jedinečné moderní bydlení v malebném prostředí 
okolí Berounky s důrazem na výběr kvalitních a nadstandardních materiálů. V nabídce je celkem 24 nových rodinných domů o dispozici 
4+kk a užitné ploše 130 m2, které disponují zahradou, vlastním přístupovým chodníkem a parkovacím stáním.

Výhodou lokality jsou rekreační příležitosti. V okolí naleznete golfový areál, slavný hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně nebo obec Svatý 
Jan pod Skalou. V centru Vysokého Újezdu vzdáleném jen několik minut chůze pak nechybí veškerá občanská vybavenost: úřad, pošta, 
škola, školka, dětské a sportovní hřiště, obchod a dokonce je zde i zámek. Projekt nabízí rovněž výbornou dopravní dostupnost do Prahy, 
domy leží pouhých 12 minut od stanice metra Zličín a letiště Václava Havla, 3 minuty do sjezdu na dálnici D5.

www.lexxus.cz
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Staromodřanská Rezidence

dispozice 3+kk
lokalita Praha 4 – Modřany
dokončení připraveno k nastěhování

Cena:    6 501 516 Kč*

Právě zkolaudovaný projekt Staromodřanská rezidence nabízí poslední byt k  prodeji. Umístění projektu do modřanských ulic 
Komořanská a K Vystrkovu v bezprostřední blízkosti stávající zástavby rodinných domků poskytuje klid a relaxaci pro nové obyvatele. 
V lokalitě nechybí cyklotrasa s napojením na známou stezku podél Vltavy, dále dráha pro brusle, golfové hřiště Hodkovičky, moderní 
sportovní areál Hamr s  tenisovými kurty a  beach-volejbalovými hřišti či modřanský Freestyle Park a  Modřanská rokle vybízející 
k rekreační turistice.
Dostupnost Projektu je zajištěna autobusovými a tramvajovými linkami metra včetně návaznosti na linky metra B a C. Okolí projektu 
poskytuje kompletní občanskou vybavenost. V blízkosti projektu nechybí základní a mateřská škola, všechny důležité úřady a obchody 
a zdravotnická zařízení - vše v docházkové vzdálenosti. 

www.lexxus.cz
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Bojínkova

ID 106102
dispozice 3+kk
lokalita Praha  9 - Kyje
dokončení k nastěhování

Cena:  5 200 000 Kč*

Byt s neprůchozí dispozicí 3+kk, obývací pokoj s kuchyní a balkonem orientovaným do zeleně, dvě ložnice, koupelna s vanou, samostatné 
WC. K bytu se přikupuje samostatná uzavíratelná garáž v ceně 300 tis, ve které je možno uskladnit kola, lyže a další. Do vybavení patří 
plovoucí podlahy, obložkové zárubně, pastová okna v dekoru dřeva. Byt je vybaven kuchyňskou linkou včetně spotřebičů. V ceně je 
velký sklep a samostatná garáž v přízemí domu. V domě je kočárkárna. Na střeše domu jsou panely pro solární ohřev vody.

Menší bytový dům je umístěn v klidné části Prahy 9 - Kyje, okolí tvoří rodinné domy, parky, zeleň, dětské hřiště, minigolf, restaurace. 
Velmi dobrá dopravní dostupnost, zastávka BUS je cca 300 m, metro B Rajská zahrada je 10 min chůze, veškerá občanská vybavenost, 
nákupy v blízkém OC Černý most.

    Míšovická

ID 120234
dispozice 4+kk
lokalita Praha 5 - Zličín 
dokončení k nastěhování

 Cena:    6 950 000 Kč*

Nový byt 4+kk v bytovém projektu Metropole Zličín, který se nachází v žádané lokalitě Prahy 5. V blízkosti je veškerá občanská 
vybavenost a výbornou dopravní dostupnost zajišťuje stanice metra B - Zličín.

Velkoryse řešený byt má k dispozici více než 93 m2 plochy a nachází se v 5. nadzemním podlaží. Skládá se z haly, ze které je vchod do 
ložnice s koupelnou, která disponuje vanou, topným žebříkem a WC. Dále se z haly dostanete do obývacího pokoje s kuchyňským 
koutem se vstupem na balkon, který poskytuje klidný výhled do vnitrobloku. Orientace bytu je JVZ, díky čemuž je dostatečně 
prosvětlen. V hale se též nachází prostorná komora a samostatné WC s umyvadlem. Byt dále disponuje druhou koupelnou a dvěma 
ložnicemi. V ceně bytu je uzamykatelná garáž a sklep.

www.lexxus.cz
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Pitterova

ID 120081
dispozice 4+kk
lokalita Praha 3 - Žižkov 
dokončení k nastěhování

Cena:  17 650 000 Kč*

Nabízíme luxusní byt 4+kk v  moderním rezidenčním projektu Central Park Praha. Byt je součástí rezidenčního komplexu 
postaveného v roce 2009, nedaleko centra metropole na Praze 3 - Žižkov. V blízkém okolí je veškerá občanská vybavenost. Lokalita 
nabízí výbornou dopravní dostupnost (MHD: 15 min. Václavské nám.). V okolí je rozsáhlý park a sportovní areál Parukářka. Bytový 
komplex poskytuje 24 hod. recepci a ostrahu.

Byt je tvоřen рrоstоrným оbývacím роkоjem (55,19 m2), lоžnicí se vstuрem na terasu a dvěma роkоji о рlоše 19 m2. Byt dále disponuje 
dvěma koupelnami a jednou technickou místností a nabízí panoramatické výhledy na Pražský hrad. K bytu náleží 4 parkovací stání 
a sklepní kóje.

  Kudrnova

ID 118841
dispozice 3+1
lokalita Praha 5 - Motol 
dokončení k nastěhování

 Cena:  6 980 000 Kč*

Nabízíme byt o dispozici 3+1 s prosluněným obývacím pokojem se vstupem na balkón, plně vybavenou kuchyni s jídelním koutem, 
hlavní ložnici, koupelnu se sprchovým koutem, dvojitým umyvadlem a WC, druhou ložnici a koupelnu s umyvadlem a WC, vstupní 
halu a komoru. Jižní orientace bytu nabízí nádherný výhled na zalesněný svah. Celková užitná plocha činí 96,7 m2. 

Lokalita představuje ideální kombinaci klidného bydlení obklopeného zelení a snadno dostupného centra města i nákupní zóny 
u  Anděla. Sportovci ocení tenisové a  squashové kurty nebo nedaleké golfové hřiště v  Motole. Milovníci přírody mohou užívat 
přírodní park Košíře - Motol. 

Kupní cena zahrnuje velké garážové parkovací stání, kde je možné zaparkovat 2 auta.

www.lexxus.cz
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Skřivanová

ID 120246
dispozice 6+1
lokalita Jesenice
dokončení k nastěhování

Cena:  Info v RK

Elegantní vila je umístěna v oblíbené residenční lokalitě Jesenice, Praha-západ. Lokalita disponuje vynikající dostupností do centra 
i napojení na okruh. Vila k prodeji je v pěším dosahu Průhonického parku.

Vila je dobře dispozičně řešena, má celkovou užitnou plochu 345 m2 a  disponuje čtyřmi ložnicemi doplněné o  šatny. Dále jsou 
k dispozici 3 koupelny, prostorný obývací pokoj s  jídelnou, kuchyňský kout a  relaxační zázemí s velkými okny. Je zde i možnost 
uzavřít část prostoru a vytvořit samostatné apartmá. Parkovaní je možné na dlážděném nádvoří před domem.

   Zelená

ID 110214
dispozice 5+kk
lokalita Statenice 
dokončení k nastěhování

 Cena:    10 200 000 Kč*

Luxusní, řadový dům v  rezidenčním projektu Statenický Mlýn, který se nachází v  údolí Únětického potoka. Veškerá občanská 
vybavenost v místě (fitness centrum, kosmetický salon, dětské hřiště, mezinárodní škola a školka, potraviny). 

Součástí rezidenčního projektu je restaurace s terasou a jezírkem. Velmi dobrá dopravní dostupnost do Prahy - 15 minut vozem na 
stanici metra Hradčanská, nebo Dejvická, a na letiště Václava Havla.

Rodinný dům je dispozičně řešen jako 5+kk s  menší zahradou a  garáží. Přízemní nabízí vstup do garáže, chodba, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a výstupem na terasu a zahradu, samostatné WC. V 1. patře je ložnice s koupelnou, obývací pokoj, technická 
místnost. Druhé patro domu nabízí dvě ložnice ( jedna s  klimatizací), koupelnu s  vanou a  sprchovým koutem a  WC. Dům je 
nadstandardně vybaven - dřevěná eurookna, dřevěné dubové podlahy, vestavěné skříně. Plně vybavená kuchyňská linka s jídelním 
koutem, nábytek vyroben na míru. Upravená zahrada, markýza. Bezpečnostní kamerový systém s ostrahou. 
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LUXUSNÍ NEMOVITOSTI K PRODEJI A PRONÁJMU

Pozn. *Ceny jsou uvedeny vč. DPH | Změny a tiskové chyby vyhrazeny26



Váš domov je naším posláním.
Nechte to na nás!

2000 m2 opravdového nábytku 
Kdy se uvidíme?
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Navštivte nový Decoland Design Interiors store:

budova MoDo, V Oblouku 800, 256 43 Průhonice

decoland.cz

Kuchyňské studio, pohovky, židle, stoly, studio spaní, 
koupelnový nábytek, dětské pokoje, interiérové doplňky...


