
Byty v Nových Chabrech bez rezervačního poplatku 

Praha 11. 06. 2020: Renomovaný developer Star Group přichází na český trh s jedinečnou nabídkou 

pro zájemce o bydlení v Nových Chabrech. Kdo si rezervuje nový byt v tomto unikátním projektu, 

který vyrůstá v Praze 8, nemusí platit rezervační poplatek. Nabídka má podpořit budoucí majitele 

bytů v Nových Chabrech, kteří nejsou ještě 100% rozhodnutí. 

Ojedinělá akce Rezervační poplatek 0 Kč nabízí zájemcům příležitost vybrat si byt podle svých 

představ, uzavřít rezervační smlouvu bez poplatku a získat tak čas pro své konečné rozhodnutí. Po 

dobu rezervační lhůty si budoucí majitelé můžou nákup bydlení v klidu promyslet a najít nejlepší 

řešení pro jeho financování. V případě, že se pro nákup bytu nerozhodnou, mohou rezervační 

smlouvu bezplatně ukončit.  

Projekt Nové Chabry, který postupně vyrůstá v blízkosti Čimického přírodního parku a Drahanského 

údolí, je pouhé 4 minuty autobusem od metra Kobylisy. Menší viladomy s vlastními terasami, 

předzahrádkami nebo balkony nabízí příjemně řešené byty 1+kk až 4+kk, podzemní garáže a spoustu 

zelených zákoutí, laviček, hřišť a společných prostor venku. Společnosti Star Group se daří budovat 

v Nových Chabrech rezidenční projekt, který vyniká rodinnou atmosféru a kompletní občanskou 

vybaveností s fitness centrem, restaurací a dalšími službami přímo v projektu. 

„Pro většinu z nás je nákup bytu životní investice. A my chceme, aby se zájemci o bydlení v Nových 

Chabrech měli možnost svobodně a v klidu rozhodnout. Nulový rezervační poplatek jim dává 

jedinečnou příležitost zarezervovat si byt rychle a bez rizika ztráty peněz. Když si koupi rozmyslí, nebo 

zjistí, že nedosáhnou například na hypotéku, stačí jen rezervační smlouvu bezplatně ukončit,“ dodává 

Tal Grozner, šéf české pobočky Star Group. 

V rámci etapy F a G je aktuálně prodáno přes 55% z celkových 222 bytů, které budou dokončeny 

příští rok v létě. Pokud ale uvažujete o koupi bytu 2+kk, máte možnost si vybrat ze šesti posledních. 

Exkluzivním prodejcem bytů v Nových Chabrech je renomovaná pražská realitní kancelář LEXXUS, 

která v tomto projektu prodala již několik bytů spokojeným klientům. 

LEXXUS je vyhlášený svojí nabídkou nových bytů v developerských projektech, rodinných domů a 

pozemků v Praze a okolí. Již více než 25 let se specializuje na nové byty a je jejich největším 

prodejcem v Praze. Služby realitní kanceláře LEXXUS velmi rádi využívají nároční klienti, kteří 

očekávají vysokou kvalitu služeb a nabídky. 

 

Podrobné informace o nabídkách a činnostech realitní společnosti LEXXUS najdete na 

https://www.lexxus.cz/ 

 

https://www.lexxus.cz/

