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LEXXUS rozdává 50 miliónů Kč ve slevách 

 

Praha, 23. září 2015 

Společnost LEXXUS bude rozdávat slevové vouchery v celkové hodnotě více než 50 

miliónů korun. Všechny nové byty z aktuální nabídky developerských projektů 

LEXXUS po dobu dvou dnů k dispozici za zvýhodněných podmínek. 

 
 

Slevová akce s názvem LEXXUS Days 2015 se uskuteční 21.10. – 22.10. 2015 v 

prodejním centru LEXXUS. Klient, který v těchto dnech navštíví prodejní centrum, 

obdrží voucher na speciální slevu na nákup bytu ve vybraném projektu do 14 dnů od 

konání této akce.  

 

Společnost LEXXUS nabízí více než tisíc pět set nových bytů a rodinných domů 

v různé fázi přípravy či výstavby v desítkách rezidenčních projektů ve všech 

pražských lokalitách a odlišných cenových segmentech. V rámci akce LEXXUS Days 

mohou klienti získat ucelené informace o všech těch to nemovitostech na jednom 

místě. 

 

Kromě zmíněných slev budou mít příchozí klienti možnost využít také další výhody od 

parterů akce: společností Cesare, HYPOASISTENT, Marimex, Oresi, Siko koupelny a 

kuchyně a společnost KOUPELNY Ptáček. Mediálními partnery akce jsou portály a 

magazíny o bydlení: NOVÉ BYDLENÍ, BYDLENI.cz, Kde chci bydlet.cz a REALCITY. 

 

„V uvedených dnech budou v Prodejním centru LEXXUS připraveny veškeré 

materiály a informace k jednotlivým projektům. Vzhledem k vysokému zájmu 

doporučujeme klientům, aby si domluvili schůzku s předstihem,“ vysvětluje Denisa 

Višňovská, Partner LEXXUS. Po celou dobu akce budou k dispozici klientům agenti 

LEXXUS i makléři HYPOASISTENT, kteří poradí s výběrem financování. 

 

Společnost Cesare kromě dalších benefitů pro příchozí klienty věnuje hlavní výhru do 

tipovací soutěže v rámci akce LEXXUS DAYS – luxusní křeslo v hodnotě více než 30 000 

Kč. „Jedná se o zcela výjimečný kus italského nábytku, s osobitostí a stylem,“ dodává 

Libuše Jelenová, jednatelka Cesare.  

 

Společnost Marimex pak věnuje pro druhého výherce domácí infrasaunu. 

„Infrasauny se již brzy stanou běžnou součástí moderní domácnosti. Kdo z nás by 

neměl rád chvíli, kdy po náročném dni, za sebou zavře dveře domova a udělá si 

chvíli pro sebe a zároveň něco pro své zdraví,“ dodává Lukáš Jarý, zástupce 

společnosti Marimex.  

 

Oresi – specialista na kuchyně pak slibuje příchozím klientům slevu ve výši až 57% z 

maloobchodních cen na kuchyňský nábytek a spotřebiče. Klienti mohou vybírat 

celkem ze tří typových řad v různých cenových relacích: Dolti, Livanza a Bauformat. 
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„Uspokojíme tak individuální požadavky všech našich klientů,“ vysvětluje Josef 

Miřácký, zástupce Oresi. 

 

Společnost SIKO koupelny a kuchyně nabídne v rámci LEXXUS Days prvním pěti stům 

příchozím klientům slevu 10% na koupelny a 5% na kuchyně. „Slevu bude možné 

uplatit na pobočkách Zličín, Černý most a Jesenice,“ doplňuje podmínky slevy Jitka 

Havelková, zástupce SIKO koupelny a kuchyně. 

 

Hypoteční makléři HYPOASISTENT nabídnou v rámci LEXXUS Days příchozím klientům 

kromě poradenského servisu zdarma přímo na místě i další benefity. „Do jednoho 

měsíce od skončení akce mohou klienti u HYPOASISTENT využít mimořádnou slevu na 

úrokové sazbě platnou pro projekty nabízené v rámci LEXXUS Days, nebo například 

odhad bytu zdarma,“ vysvětluje Pavel Bultas, ředitel HYPOASISTENT. 

 

KOUPELNY Ptáček, specialista na nabídku z oblasti sanitární keramiky, obkladů, 

dlažeb, baterií a doplňků nabízí v rámci LEXXUS Days příchozím klientům slevu ve výši 

40%. „Tato sleva se vztahuje na koupelnové doplňky výrobců CONCEPT a KEUCO,“ 

upřesňuje Václav Vančura, zástupce KOUPELNY Ptáček.   

Prodejní centrum LEXXUS je umístěno v centru Prahy u nám. Republiky, na adrese 

V Celnici 5. 

Více informací o LEXXUS Days na www.lexxus-days.cz  

 

 

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 
 

 

 

http://www.lexxus-days.cz/
mailto:pr@lexxus.cz
http://www.lexxus.cz/
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CESARE 

Navrhujeme  a  vytváříme  kuchyňské,  bytové  a  kancelářské  interiéry. V  

prostorách  studia  CESARE interier s.r.o. představujeme ukázky modelových sestav a 

veškeré vzorky vyráběných povrchů pečlivě vybraných značek. Obdivujeme italský 

design, bohatou inspiraci dopřáváme svým klientům, architektům a bytovým 

designérům. Nabízíme odborné konzultace, návrhy ve 3D, dopravu, stěhování a 

montáže, na přání i komplexní řešení interiérů. Spolupracujeme s osvědčenými 

partnery při řešení osvětlení, výmalby, textilních dekorací, tapet apod. 

HYPOASISTENT 

HYPOASISTENT s.r.o. je přední makléřská společnost specializující se na hypoteční 

financování. Odborníky HYPOASISTENT spojují mnohaleté zkušenosti a jsou 

vyhledáváni kvůli dokonalému přehledu o kompletní nabídce produktů všech 

hypotečních bank. Klientům dokáží zajistit nižší úrokové sazby a výhodnější podmínky 

hypotéky. 

KOUPELNY PTÁČEK 

PTÁČEK - velkoobchod, a.s. je největším odborným velkoobchodem v oblasti TOPENÍ 

- PLYN - VODA - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SANITA. Součástí rozsáhlé prodejní sítě jsou 

specializovaná koupelnová studia, jejichž úkolem je pomocí odborného personálu 

poskytnout zákazníkům komplexní péči a kvalitní výrobky pod značkou KOUPELNY 

Ptáček. V současné době společnost disponuje 44 koupelnovými studii v České 

republice a 8 studii na Slovensku. Studia koupelen prezentují širokou nabídku z oblasti 

sanitární keramiky, obkladů a dlažeb, baterií a doplňků.  

MARIMEX 

Společnost Marimex je největším dodavatelem bazénů, trampolín a infrasaun v 

České republice. Již od počátku je hlavní myšlenkou společnosti přinášet do našich 

domácností a na zahrady radost a pohodu.  

ORESI 

Společnost Oresi provozuje maloobchodní síť prodejen kuchyňského nábytku pod 

značkou Oresi kuchyně a již deset let se věnuje prodeji, vývoji, distribuci a montáži 

kuchyňských linek. 

SIKO 

SIKO KOUPELNY & KUCHYNĚ se svými více než 50 prodejnami po celé České 

republice a na Slovensku a více než 600 zaměstnanci právem tvoří největší česko-

slovenskou specializovanou síť prodejen v oboru vybavení pro koupelny a kuchyně. 

BYDLENI.CZ 

BYDLENI.CZ je internetový magazín, který se zaměřuje na širokou oblast bydlení a 

životního stylu. Stává se čtenářovým průvodcem od výběru stavebního materiálu, 

samotné stavby až po vybavování interiéru. 

http://www.siko.cz/
http://bydleni.cz/
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Kde chci bydlet.cz 

Základním cílem specializovaného internetového portálu Kde Chci Bydlet.cz, který 

byl pro veřejnost spuštěn v září roku 2007, je poskytovat zájemcům o koupi nového 

bytu či rodinného domu přehlednou, srovnatelnou a vždy aktuální 

nabídku realizovaných či připravovaných rezidenčních projektů od různých 

developerů a prodejců z celé ČR.  

NOVÉ BYDLENÍ 

Server NOVÉ BYDLENÍ mapuje stávající i připravované developerské projekty, přináší 
informace o nových bytech v rezidenčních lokalitách v Praze i v celé České republice. 
Každý developerský projekt je komplexně a přehledně zpracován, zájemci o nové 
bydlení se dozví informace o lokalitě, koncepci projektu, typech bytů, standardech 
vybavení i cenách bytů. NOVÉ BYDLENÍ nabízí také informace o rodinných domech a 
pozemcích.  

REALCITY 

Již 14. rokem se snažíme pod fungující značkou REALCITY účinně propojit širokou 

veřejnost s nejlepšími profesionály v oboru realit. Jako významné vydavatelství šíříme 

prostřednictvím všech našich vysoce sofistikovaných a uživatelsky přívětivých 

komunikačních kanálů potřebnou osvětu v oblasti realit, zprostředkováváme aktuální 

dění a přinášíme nejucelenější nabídku nemovitostí na českém trhu.  


