
Byty u Hvězdy kompletně vyprodány, hlásí LEXXUS 

Exkluzivní prodejce rezidenčního domu Byty u Hvězdy, realitní kancelář LEXXUS, prodala všech 14 

bytů za pouhých 10 měsíců. Potvrzuje se, že malometrážní byty ve výjimečné lokalitě s dobrou 

výbavou jsou nadále velice žádané na bydlení nebo jako investice. 

Moderní dům s líbivou jednoduchou architekturou, komorním charakterem se 14 byty o velkosti 1+kk 

a 2+kk se na trhu uplatnil velmi úspěšně. Každý byt má parkovací stání a sklepní kóji, všechny 2+kk 

pak balkón nebo v přízemí předzahrádku. Projekt Byty u Hvězdy navíc vyniká perfektní lokalitou 

na Praze 6. Autobusová zastávka s dojezdem na metro A je umístěna 10 kroků od vchodu, zastávka 

vlaku Praha Ruzyně 2 min pěšky, obora Hvězda 5 minut pěšky a letiště pak 10 minut autem.  

„Prodej tohoto projektu proběhl velmi rychle. Všech 14 bytů si našlo svého nového majitele za několik 

málo měsíců. Jsme rádi, že naši prodejci mohli svými zkušenostmi podpořit úspěch tak skvělého 

projektu, jakým Byty u Hvězdy jsou,“ doplňuje Denisa Višňovská, partner LEXXUS. 

Projekt Byty u Hvězdy se zrodil ze spolupráce trojice LEXXUS, IMMO Building ze skupiny IMMO 

Business jako investora a EVO invest jako generálního dodavatele, kdy jde o třetí úspěšný projekt 

této trojice v krátkém čase. 

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/ 

 

Kontakt pro další informace: 
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