
Polovina bytů v Rezidenci U Boroviček je již prodána 

Praha XX. XX. 2020: Navzdory koronavirové krizi a letním prázdninám hlásí vyhlášená realitní 

kancelář LEXXUS skvělá prodejní čísla. Tři měsíce po spuštění prodeje bytů v projektu rezidence U 

Boroviček již prodali 50 % bytů.  

Letošní jaro a začátek léta byl ve znamení izolace, krize a černých scénářů. Pro realitní trh však platí 

trochu jiná pravidla. Úspěch určuje kvalita, originalita a lokalita. V ambiciózním projektu rezidence U 

Boroviček spojily síly renomované architektonické studio, butikový developer, dokonalá lokalita 

vilové čtvrti a zkušení realitní makléři a úspěch se dostavil okamžitě. Polovina bytů je již prodána. 

Pro rezidenci U Boroviček je charakteristická komorní atmosféra, vysoký standard vybavení a 

perfektní lokalita. Všechny byty o velikosti 1+kk až 4+kk jsou obklopeny zelení a disponují balkónem, 

terasou nebo předzahrádkou. Třípatrová rezidence zasazená citlivě do vilové zástavby Bílé Hory 

nabízí majitelům bytů vynikající dostupnost do centra Prahy i na letiště. Součástí rezidence jsou 

podzemní garáže, sklepy, možnost dobíjení elektromobilů ale také technologie na využívání solární 

energie a zadržování dešťové vody. 

„Nových kvalitních nemovitostí je v Praze dlouhodobě málo a kvůli koronaviru nebo jiné krizi se zájem 

o jejich koupi nesníží,“ říká Peter Višňovský, ředitel z LEXXUS NORTON a dodává: „Prodejní úspěch 

rezidence U Boroviček jsme předpokládali. Kvalita, originalita a dobrá lokalita jsou tři nejsilnější 

prodejní argumenty pro naše makléře a v projektu rezidence U Boroviček jsou všechny tři v 

naprosté harmonii. Být součásti tak výjimečného projektu je pro nás vždycky zážitek.“   

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. Do portfolia LEXXUS patří také značka LEXXUS NORTON. 

Ta se zaměřuje výhradně na prodej či pronájem luxusních a nadstandardních rezidenčních 

nemovitostí v těch nejlepších lokalitách Prahy a okolí. 

 

Podrobné informace o nabídkách a činnostech realitní společnosti LEXXUS najdete na 

https://www.lexxus.cz/ 
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