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Tisková zpráva
Kontakt pro média: Daniela Pavlíková, danielapavlikova@email.cz, tel.:+420 603 556 469

LEXXUS a.s. uvádí „BYTOBRANÍ 2013“ aneb Ochutnejte nové ročníky
z naší nabídky bytů na Praze 8 a 9!
Realitní kancelář LEXXUS a.s. pořádá ve dnech 12. a 13. června 2013 jedinečnou akci, pod názvem
BYTOBRANÍ 2013. V tyto dny bude na 6 hodin (od 13:00 do 19:00) zpřístupněno zájemcům o nové
bydlení najednou celkem 6 projektů z nabídky společnosti LEXXUS v lokalitách Prahy 8 a 9.
Návštěvníci si mohou prohlédnout jak již dokončené nové byty ihned k nastěhování, tak vzorové byty
projektů, které jsou právě ve výstavbě. Vybere si tedy skutečně každý. Příchozí klienti budou navíc moci
využít speciálních slev připravených nejen na byty, ale takě na značkové kuchyně. Tyto slevy lze uplatnit
pouze při registraci přímo na akci. Veškeré dotazy ohledně projektů rádi zodpoví přítomní makléři
společnosti LEXXUS a.s., pro případné otázky, týkající se hypoték, budou na projektech připraveni brokeři
společnosti HYPOASISTENT, jednoho z partnerů akce.
Jako milý bonus obdrží poštou od společnosti LEXXUS a.s. po skončení akce dárek každý
návštěvník, který navštíví alespoň dva projekty, z níže uvedených, během konání akce, a prokáže se platně
potvrzenou „návštěvní kartou“. Více informací je uvedeno na webu www.bytobrani.cz.

Projekty BYTOBRANÍ 2013
V Mezihoří – ulice V Mezihoří, Praha 8, Libeň – www.vmezihori.cz
Sedmikráska – ulice Kurta Konráda, Praha 9, Vysočany – www.sedmikraska-byty.cz
Tulipa Rokytka II – ulice Ocelářská, Praha 9, Vysočany – www.tuliparokytka.cz
Rezidence nad Rokytkou – ulice Sousedíkova, Praha 9, Vysočany – www.nadrokytkou.cz
Kejřův Park I a II – ulice Nademlejnská, Praha 9, Hloubětín – www.kejruvpark.cz
Zelené město II- ulice Učňovská, Praha 9, Hrdlořezy www.zelene-mesto2.cz

Partneři BYTOBRANÍ 2013
HYPOASISTENT s.r.o.
Oresi s.r.o.
Siko Koupelny a.s.
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O společnosti LEXXUS a.s.
Společnost LEXXUS a.s. patří již více než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze.
Zaměřujeme se na prodej nemovitostí v nových rezidenčních projektech v Praze a blízkém okolí. Díky
dlouholeté tradici a prodejním zkušenostem se může naše nabídka chlubit novými rezidenčními projekty
českých i zahraničních developerů a také pestrou škálou bytových jednotek a rodinných domů právě z
těchto projektů, určených k přeprodeji dalším majitelům jako individuální nemovitosti.
Široký záběr naší společnosti v oblasti realit je doplněn o nabídku luxusních rezidenčních nemovitostí k
prodeji i k pronájmu, včetně relokačních a dalších služeb. Tyto nemovitostí nabízíme pod značkou Lexxus
Norton.
Více informací na www.lexxus.cz a www.lexxusnorton.cz

O společnosti HYPOASISTENT s.r.o.
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.
Více informací na www.hypoasistent.cz

O společnosti Oresi s.r.o.
Společnost Oresi s. r. o. provozuje v České republice ve spolupráci se svými obchodními partnery
maloobchodní síť prodejen kuchyňského nábytku pod značkou Oresi kuchyně, registrovanou v rámci
Evropské unie.
Více informací na www.kuchyne-oresi.cz

O společnosti SIKO Koupelny a.s.
Firma SIKO vznikla v roce 1991 jako ryze česká soukromá firma, zabývající se velkoobchodním a
maloobchodním prodejem kompletního vybavení pro koupelny. Od roku 2013 najdete v nabídce také
vysoce kvalitní kuchyně a kuchyňské linky.
Více informací na www.siko-koupelny.cz
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