Tisková zpráva
Skanska Reality: poslední byty na Proseku s 10% slevou. Bonus až 400 tisíc na
byty v Hostavicích!
P r a h a (1. září 2011) –Skanska Reality, jeden z největších tuzemských developerů, nabízí v září
byty v Bytovém domě Kytlická v Praze 9 – Proseku s 10% slevou. Projekt je již ze 4/5 vyprodaný.
Na byty projektu Bytový areál Jahodnice v Praze – Hostavicích se v tuto chvíli vztahuje bonus
„Složte si svou slevu“ až 400 tisíc Kč. Pokud chcete investovat ještě před zvýšením dolní sazby DPH,
neváhejte a podívejte se na stránky skanska.cz/reality.

„Investice do vlastního bydlení je nyní opravdu výhodná – už jen 4 měsíce bude platit 10% dolní sazba
DPH a úroky bank se stále drží na historickém minimu,“ sdělila Naděžda Ptáčková, ředitelka odboru
prodeje a marketingu divize Skanska Reality.
Za kolik pořídíte byt v Bytovém domě Kytlická na Proseku?
53 metrové 2+kk s velkorysou 38 metrovou terasou získáte po 10% slevě za 2 427 980 Kč, to je za
33 721 Kč/m2*. A pokud se například rozhodnete obvyklých 70 % kupní ceny bytu profinancovat
skrze hypoteční úvěr (při splatnosti 30 let a 3% úrokové sazbě**) Vaše měsíční splátka bude pouhých
7 962 Kč. Za čistý měsíční pronájem ve stejně velkém novém bytě na Proseku zaplatíte od 9 500 Kč do
cca 12 000 Kč. To znamená, že majiteli bytu zaplatíte minimálně o 18 000 ročně víc než by Vás stála
investice do Vašeho vlastního bydlení.
A jak vypadá bonus „Složte si svou slevu“ v hodnotě až 400 tisíc korun?
Bonus je zacílený na individuální potřeby každého klienta. K dispozici máte nabídku produktů, které
bezprostředně souvisejí s Vaším novým bydlením – možnost předplacení splátek hypotéky až po dobu
jednoho roku, řadu pojistných produktů, možnost klientských změn do výše Vašeho bonusu,
kuchyňskou linku a nábytek na míru, případně předplacení poplatků za správu bytu na půl roku. Zvolit
si můžete jeden produkt, nebo kombinaci několika. Rozhodování jak bonus „Složte si svou slevu“
využijete, je pouze na Vás.
* Cena za m2 je stanovena tak, že konečná cena s DPH je vydělená součtem plochy bytu a poloviny terasy, lodžie nebo balkonu.
** Úroková sazba 3% je kalkulována pro hypoteční úvěr s plovoucí úrokovou sazbou, tzv. „Variabilní hypotéku“ nebo „Převratnou
hypotéku“, kterou nabízí vybrané banky.
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Skanska je jednou z předních světových stavebních a developerských společností s bohatými zkušenostmi v oblasti
výstavby komerčních, rezidenčních i PPP projektů. Skanska disponuje značným know-how v oblasti ekologických
technologií a jejím cílem je stát se preferovaným dodavatelem ekologicky šetrných řešení. Skupina Skanska aktuálně
zaměstnává 52 000 zaměstnanců a působí na vybraných trzích v Evropě, Spojených státech a Latinské Americe. Ústředí
společnosti sídlí ve Stockholmu a její akcie se obchodují na stockholmské burze. V roce 2010 vykázala Skanska tržby ve
výši 122 miliard švédských korun.
Skanska is one of the world’s leading project development and construction groups with expertise in construction, development of
commercial and residential projects and public-private partnerships. Based on its global green experience, Skanska aims to be the
clients' first choice for Green solutions. The Group currently has 52,000 employees in selected home markets in Europe, in the US
and Latin America. Headquartered in Stockholm, Sweden and listed on the Stockholm Stock Exchange, Skanska's sales in 2010
totaled SEK 122 billion.

