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S financováním bytů Vám velmi rádi poradíme. Najdeme pro Vás
Snejvhodnější
financovánímbanku.
bytů Vám
velmi rádikomunikaci
poradíme. Najdeme
pro Vás nejObstaráme
a dokumentaci
pro získání
vhodnější
banku.
Obstaráme
komunikacisea dokumentaci
pro získání
hypotečního
úvěru.
Spolupracujeme
všemi bankovními
institucemi,
hypotečního
úvěru. Spolupracujeme
se všemi bankovními institucemi.
které mají pobočku
v České Třebové.
Pro orientaci uvádíme přibližné měsíční splátky hypotéky:
Pro orientaci uvádíme přibližné měsíční splátky hypotéky:
Dispozice

Dispozice
1+kk

Kupní cena

Kupní cena

990.000Kč

Měsíční splátka

Měsíční splátka

2.920Kč

1+kk

1 199 000 Kč

3 162 Kč

2+kk
2+kk

1 699 000
Kč
1.300.000Kč

4 498 Kč 3.830Kč

3+kk

2 899 000 Kč

7 754 Kč

3+kk

2.200.000Kč

6.490Kč

Měsíční splátky
splátka na
je 70
vypočtena
na základě
financování
nemovitosti
Měsíční
% hypotéku
s úrokovou
sazbounákupu
2,17% p.a.,
fixaci s 30%
zdrojů,
o 30
s úrokovou
sazbou
3% p.a. podmínky jsou
3vlastních
roky ( RPSN
3,36
%leté
p.a),délce,
30 let
splatnost.
Výše uvedené
platné v době výtisku této brožury – 12/2019.
Více informací o cenách a dispozicích naleznete na našich webových
stránkách.
Více
informací o cenách a dispozicích naleznete na našich webových
stránkách www.rezidence-rozmaryn.cz

Ing. Eva Považanová

Ing. Eva hypoteční
Považanová
specialistka
hypoteční
specialistka
+420
604 614 938
+420 604eva.povazanova@rezidence-rozmaryn.cz
614 938
povazanova@rezidence-rozmaryn.cz

www.rezidence-rozmaryn.cz
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LOKALITA

PRODEJNÍ KANCELÁŘ
REZIDENCE ROZMARÝN
Hýblova 1206,
Česká Třebová 560 02

A

Mimořádně
úsporná

B

Velmi
úsporná

C

Úsporná

D

Méně úsporná

E

Nehospodárná

F

Velmi
Nehospodárná

G

Mimořádně
Nehospodárná

B

REZIDENCE ROZMARÝN
Trávník 1906,
Česka Třebova
560 02

REZIDENCE ROZMARÝN
Trávník 1906,
Česká Třebová
560 02

Průkaz energetické náročnosti budov
Česká Třebová je město
s výbornou dopravní

energeticky nenáročné
finanční úspora

dostupností,
krásným historickým
centrem a bohatým
sportovním
a kulturním vyžitím.
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www.rezidence-rozmaryn.cz

5

INTERIÉR

NABÍDKA BYTŮ
Dispozice
Dispozice
bytu: bytu
Výměra bytu

Výměra bytu:

Lodžie

Lodžie:
Sklep

Cena od

1+kk 1+kk
25 m2

ne
ano – 1,5 m2

1 199 000 Kč

ano - 1,5m2

Cena od:

990.000 Kč

Dispozice bytu

2+kk

Výměra bytu

38 m2

Lodžie

Výměra bytu:
Sklep

Cena od

2+kk

1 699 000 Kč

ano

Sklep:

ano - 2,5m2

Cena od:

Výměra bytu

3+kk

1.300.000 Kč

62 m2

Lodžie
Dispozice Sklep
bytu:

David
Kolenović
David
Bartošek
prodej bytů
makléř projektu
+420 776 593 007
+420 774 888 291
kolenovic@rezidence-rozmaryn.cz

david.bartosek@rezidence-rozmaryn.cz
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Cena od

Markéta
Misíková
Denisa
Šobáňová
prodejprodeje
bytů
asistentka

+420 605 786 112
misikova@rezidence-rozmaryn.cz

+420 605 207 617

denisa.sobanova@rezidence-rozmaryn.cz

www.rezidence-rozmaryn.cz

ano

38 ano
m2 – 2,5 m2

Lodžie:

Dispozice bytu

Koupelna

ne

Sklep:

Dispozice bytu:

Kuchyň

25 m2

ano
3+kk
ano – 2,5 m2

2 899 000 Kč

Výměra bytu:

62 m2

Lodžie:

ano

Sklep:

ano - 2,5m2

Cena od:

2.200.000 Kč
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DVEŘE

závěsné WC

vnitřní a vstupní dveře

dub

buk

javor

wenge

makasar dub tmavý

ořech

olše
ovládací tlačítko
bílá

mahagon borovice
bělená
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dub
sonoma

alpský
ořech

kombi
ořech

kombi
třešeň

ořech
rustikální

nádrž na předezdění

dub
šedý

www.rezidence-rozmaryn.cz
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60x60 cm a 30x60cm matná

Umyvadlová baterie stojánková
bílá

béžová

šedohnědá

černá

Sprchová baterie nástěnná

šedá
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Vanová baterie nástěnná

Umyvadlo

Fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrativní. Developer si vyhrazuje právo na změnu
standardů nebo výrobců při zachovaní stejné kategorie kvality.

www.rezidence-rozmaryn.cz

Obdélníková vana

Sprchový kout
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PRODEJNÍ TÝM

DEVELOPER
Ing. Lubomír Milek
+420 733 695 875
milek@rezidence-rozmaryn.cz

JUDr. Iveta Plachá
+420 603 114 754
placha@rezidence-rozmaryn.cz

IN Team s.r.o.
IČ: 24203203
Verdunská 723/27
160 00 Praha 6 - Bubeneč

www.rezidence-rozmaryn.cz

David Kolenović
prodej bytů
+420 776 593 007
kolenovic@rezidence-rozmaryn.cz

Markéta Misíková
prodej bytů
+420 605 786 112
misikova@rezidence-rozmaryn.cz

HYPOTEČNÍ PORADCE
Ing. Eva Považanová
hypoteční specialistka
+420 604 614 938
povazanova@rezidence-rozmaryn.cz

