TISKOVÁ ZPRÁVA
LEXXUS rozdával 50 miliónů Kč ve slevách
Praha, 5.listopadu 2015
Společnost LEXXUS rozdávala slevové vouchery hodnotě více než 50 miliónů korun
v rámci slevové akce LEXXUS Days 2015, která probíhala ve dnech 21.10. – 22.10.
2015 v prodejním centru LEXXUS. Z více jak tří set vážných zájemců o bydlení v Praze,
kteří akci navštívili, se podařilo rozjednat více než 100 obchodů za 2 dny.
Klienti si mohli vybrat z několika desítek projektů novostaveb – veškeré informace byly
k dispozici na jediném místě a zprostředkování prodeje bylo pro kupující zdarma.
Zároveň si zájemci o byty mohli sjednat hypotéku od agentů společnosti
HYPOASISTENT, kteří jsou v rámci služby LEXXUS Hypotéka vždy k dispozici, aby
klientům pomohli vybrat ideální hypoteční řešení.
Kromě zmíněných slev mohli klienti využít také další výhody a slevy od parterů akce:
společností Cesare, HYPOASISTENT, Marimex, Oresi, Siko koupelny a kuchyně a
společnost KOUPELNY Ptáček. Mediálními partnery akce byly portály a magazíny o
bydlení: NOVÉ BYDLENÍ, BYDLENI.cz, Kde chci bydlet.cz a REALCITY.
Společnost Cesare věnovala do tipovací soutěže pořádané v rámci akce hlavní
výhru pro nejpřesnější odpověď : italské desingové křeslo Bellavita z kolekce Golden
Young. Jeho šťastným majitelem se stal pan Šulc ze Sobotky. „Zatím, nevím, kam ho
umístím, ale každopádně jsem rád, že jsem se akce LEXXUS DAYS zúčastnil,“ dodává
výherce. Druhý nejpřesnější odhad na tipovací lístek uvedla paní Kaiserová, která
získala domácí infrasaunu Marimex Trendy 4001 M, věnovanou do soutěže
společností MARIMEX.

Realitní společnost LEXXUS
Realitní kancelář LEXXUS nabízí širokou nabídku starších a nových bytů, novostaveb v
developerských projektech, rodinných domů a pozemků v Praze a okolí. Patří více
než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze. Lexxus je
oblíbenou volbou náročných klientů požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky
za výbornou cenu. V portfoliu společnosti jsou nové rezidenční projekty, nové byty a
domy, second hand novostavby, rodinné domy na prodej i luxusní nemovitosti k
prodeji či pronájmu. Pod značkou Lexxus Norton zajišťuje prodej či pronájem
výhradně luxusních, nadstandardních, a zejména rezidenčních nemovitostí v
nejlepších lokalitách Prahy a okolí.

Kontakt
Mgr. Denisa Višňovská
Partner LEXXUS
Email: pr@lexxus.cz
Telefon: +420 221 111 999
www.lexxus.cz

