TISKOVÁ ZPRÁVA
LEXXUS představuje Rodinné domy Úhonice – dům 4+kk za cenu bytu
Praha, 9. října 2018
Moderní rodinné bydlení za cenu bytu. Navíc v srdci přírody a 12 minut od Prahy.
Rodinné domy Úhonice patří k menším developerským projektům a nabízejí pouhých
15 architektonicky vyzrálých rodinných domů. Těm, kteří dávají přednost stavbě
vlastního domu je k dispozici 7 pozemků připravených k okamžité výstavbě.
Dvoupodlažní rodinné domy v dispozici 4+kk se nacházejí na rozlehlých slunných
pozemcích o výměře 800 m2 až 1 100 m2, v sousedství lesů. Domy mají podlahovou
plochu 96,19 m2 a cena domu s pozemkem začíná na 6 705 248 Kč, včetně DPH. Pro
individuální výstavbu je k dispozici sedm pozemků s cenou začínající na 3 388 000 Kč
vč. DPH. Stavba může začít jen na ohlášku díky vydanému územnímu rozhodnutí.
Základní informace o projektu Rodinné domy Úhonice
● 15 rodinných domů s nadčasovou architekturou na pozemcích o výměře 800
m2 až 1 100 m2.
● Domy o ploše 96,19 m2, včetně pozemku od 6 705 248 Kč; Samostatné pozemky
od 3 388 000 Kč.
● V přízemí prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, komora, pracovna /
šatna, technická místnost a WC.
● O nadzemní patro se dělí tři pokoje a dvě koupelny.
● Volitelné vnitřní vybavení dle přání klienta.
Výhody lokality Praha – Západ, Úhonice
● Skvělá dostupnost do Prahy. 12 minut autem, 19 minut příměstskou dopravou
na Metro B, Zličín.
● Příroda hned za domem. Místo obklopují lesy, poblíž Křivoklátsko a Český kras
lákající k malebným výletům.
● Přímo v obci mateřská i základní škola, pošta, restaurace a několik obchodů.
● Ideální místo pro rodiny s dětmi a milovníky klidného způsobu života na vlastním
pozemku.

LEXXUS Group
LEXXUS nabízí širokou nabídku nových bytů v developerských projektech, rodinných
domů a pozemků v Praze a okolí. Již více než dvě desítky let se specializuje na nové
byty a je jejich největším prodejcem v Praze. LEXXUS je oblíbenou volbou náročných
klientů, požadujících vysokou kvalitu služeb a nabídky.
Do portfolia skupiny LEXXUS Group dále patří značka Lexxus Norton, která se zaměřuje
na prodej či pronájem výhradně luxusních, nadstandardních rezidenčních nemovitostí
v nejlepších lokalitách Prahy a okolí.
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