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Tisková zpráva

Podzimní „Bytobraní 2013“ mělo opět úspěch!

V návaznosti na úspěch jarního, premiérového, „Bytobraní 2013“, uspořádala realitní kancelář LEXXUS a.s.
i podzimní variantu

této akce a ve dnech 16. a 17. října 2013 nabídla zájemcům o nové bydlení opět

možnost navštívit hned 6 nových developerských projektů v lokalitách Prahy 8 a 9 najednou. Ve středu a
čtvrtek, v době od 15 do 19 hodin, byly pro veřejnost zpřístupněny vzorové byty jednotlivých projektů,
které se Bytobraní účastnily. Na místě byli klientům také k dispozici jak makléři společnosti, tak i hypoteční
poradci společnosti Hypoasistent, takže zájemci měli možnost získat ucelené informace jak o projektu, tak i
o možnostech a variantách financování jejich nového bydlení.
Nedílnou součástí „Bytobraní“ se také staly speciální developerské slevy, které byly poskytnuty výhradně
v souvislosti s konáním této akce. Novinkou „podzimu“ byly nejen nově zařazené projekty Nové Chabry a
Bydlení Smetanka, ale i malá pozornost pro klienty, kteří si návštěvu projektu rezervovali předem. Ti měli
zároveň možnost získat příjemný bonus v podobě dárku od společnosti LEXXUS a.s. a partnerů akce
„Bytobraní 2013 – podzim“ značek Oresi a Siko. Podmínkou byla prohlídka alespoň dvou zpřístupněných
bytových projektů.
„I druhé „Bytobraní“ se nejen podle mého názoru podařilo. Klienti, kteří se akce zúčastnili, se v nabídce
velice dobře orientovali a využili ji k přímému srovnání konkurenčních projektů. I díky tomuto srovnání a
atraktivním slevám, nabízeným pouze v rámci této akce, se pak více než desítka zájemců definitivně
rozhodla pro koupi konkrétního nového bytu,“ hodnotí Bytobraní ředitel LEXXUS a.s., Peter Višňovský.
Dobré tradice se nemají opouštět. Proto se už teď připravuje „Bytobraní 2014“. Aktuální informace budou
k dispozici na webových stránkách www.bytobrani.cz

Kontakt pro média: Daniela Pavlíková, danielapavlikova@email.cz, tel.:+420 603 556 469
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Webová prezentace:
www.bytobrani.cz

Projekty BYTOBRANÍ 2013 - podzim
V Mezihoří – ulice V Mezihoří, Praha 8, Libeň – www.lexxus.cz/projekty
Nové Chabry – ulice Kobyliská, Praha 8, Dolní Chabry – www.novechabry.cz
Tulipa Rokytka II – ulice Ocelářská, Praha 9, Vysočany – www.tuliparokytka.cz
Kejřův Park II – ulice Nademlejnská, Praha 9, Hloubětín – www.kejruvpark.cz
Bydlení Smetanka – ulice Mezilehlá 326, Praha 9, Hrdlořezy – www.lexxus.cz/projekty
Zelené město II- ulice Učňovská, Praha 9, Hrdlořezy www.zelene-mesto2.cz

Partneři BYTOBRANÍ 2013 - podzim
HYPOASISTENT s.r.o.
Oresi s.r.o.
Siko Koupelny a.s.

O společnosti LEXXUS a.s.
Společnost LEXXUS a.s. patří již více než dvě desítky let k nejvýznamnějším realitním kancelářím v Praze.
Zaměřuje se na prodej nemovitostí v nových rezidenčních projektech českých i zahraničních developerů
v Praze a blízkém okolí. Díky dlouholeté tradici a prodejním zkušenostem má LEXXUS v nabídce pestrou
škálu bytových jednotek a rodinných domů právě z těchto projektů, určených k přeprodeji dalším
majitelům jako individuální nemovitosti.Široký záběr v oblasti realit je doplněn o nabídku luxusních
rezidenčních nemovitostí k prodeji i k pronájmu, včetně relokačních a dalších služeb. Tyto nemovitosti jsou
nabízeny nabízí 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
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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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