Tisková zpráva
Skanska Reality láká v Liberci na slevy i na nový vzorový byt
L i b e r e c (26. června 2012) – V pátek 29. června se od 9 do 17 hodin uskuteční den
otevřených dveří projektu Bytový dům Nová Ruda v Liberci. Pro návštěvníky bude poprvé
otevřen vzorový byt, Skanska Reality navíc při této příležitosti snížila ceny všech bytů o 12
procent. A protože se akce koná v poslední školní den, dostanou všechny děti, které
přinesou ukázat vysvědčení, dárek jako odměnu za celoroční snažení.
„Díky 12% slevě mohou naši klienti získat kvalitní bydlení v novém za mimořádně lákavou cenu.
Například byt 2+KK s balkonem a sklepní kójí si mohou pořídit již od 1,7 milionu Kč včetně DPH.
Prostorný byt 4+KK s terasou stojí méně než 3,7 milionu,“ říká Naděžda Ptáčková, ředitelka
odboru Prodeje a marketingu Skanska Reality.
U příležitosti dne otevřených dveří navíc mohou zájemci poprvé spatřit vzorový byt
a prohlédnout si kvalitu zpracování projektu i jeho standardní vybavení. „Zajímavostí
a zároveň zdrojem inspirace pro každého může být i skutečnost, že pod interiérovým návrhem
vzorového bytu je podepsaná Anna Lacová, designérka ze známého televizního pořadu Jak se
staví sen,“ doplnila Naděžda Ptáčková.
Všem návštěvníkům dne otevřených dveří budou k dispozici zkušení realitní makléři
a developer projektu, kteří budou připraveni zodpovědět všechny otázky.
Projekt Bytový dům Nová Ruda Liberec roste jihovýchodně od centra Liberce v městském
obvodu Vratislavice nad Nisou. Bezproblémové spojení s centrem Liberce
i s Jabloncem nad Nisou zajišťuje tramvajová linka. Lokalita disponuje kompletní občanskou
vybaveností včetně základní i mateřské školy.
Bytový dům Nová Ruda Liberec se 48 byty navrhli architekti a projektanti z firmy Siastoring
Liberec. Dům má čtyři nadzemní a dvě ustupující podlaží a nabízí byty v dispozicích od 1+KK po
prostorné 4+KK. Součástí většiny bytů jsou lodžie či terasy. K bytům si mohou klienti dokoupit
garážová stání. Dokončené byty budou k nastěhování již letos v létě.
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