Přijďte se podívat na bytový projekt V Zahradách 14. května od 9 hodin

CHCETE BYDLET V OÁZE KLIDU NA KRAJI MĚSTA?
Bydlet pár minut chůze od Husova náměstí, na dosah od nákupního centra
a nemocnice a současně v oáze klidu na
okraji města. Takových možností v okolí Rakovníka moc není. Pokud chcete
na podobném místě bydlet, máme pro
vás několik informací o bytovém projektu V Zahradách, který vyrůstá v ulici Dukelských hrdinů – kousek na Penny marketem.
„Byty v bloku A byly úspěšně rozprodány ještě před jeho dostavbou v roce 2009. Blok B byl zkolaudován letos
v dubnu,“ uvádí jednatel realizační ﬁrmy DP Development Group Ing. Pavel
Družecký. I v bloku B našla většina bytových jednotek svoje majitele a volné
jsou poslední 3 byty.

dě třetího bloku je téměř polovina bytů
zarezervovaná.
Kromě příjemné polohy na okraji města, je hlavní předností této výstavby možnost budoucích majitelů si byty přizpůsobit svým potřebám. „V praxi to znamená,
že kromě volby interiérů obkladů, dlažeb,
podlah nebo dveří, si mohou zájemci o byty navrhnout i změny dispozic bytu. Není
výjimkou, že když zákazník požaduje byt
o 100 m2, spojujeme 2 byty tak, abychom
mu vyhověli.“

ta. V tomto ohledu je předností i blízkost
Masarykovy nemocnice.

TEĎ JE SPRÁVNÝ ČAS
Firma DP Development Group je připravena pomoci i zákazníkům, kteří nedisponují dostatečnými ﬁnančními prostředky na nákup nemovitosti. „Jsme
připraveni zajistit financování hypotékami ať už v ČSOB nebo KB, kde máme
dojednáno projektové ﬁnancování s výhodnějšími podmínkami proti běžnému
standardu.“
DO RODNÉHO MĚSTA
Podle jednatele DP Development
Současní zájemci o byty nejsou jen ze Group má nákup nemovitosti v letošním
samotného Rakovníka. Projekt V Za- roce ještě jednu velkou výhodu. „Ta souhradách je známý i za hranicemi naše- visí s připravovanou legislativní změnou,
ho okresu. „Několik bytů jsme dokon- která od příštího roku zvyšuje DPH o 4%.
ce připravili pro klienty z Prahy, kteří V praxi to bude znamenat, že developeři
NA MÍRU KLIENTŮM
nákup nemovitosti pojali jako výhod- budou dříve nebo
„Projekt V Zahradách má tu výhodu, že nou investici,“ dokresluje Ing. Pavel později nuceklienti si mohou dopředu sami ovlivnit Družecký.
ni své
Výhodou podle něj je i skutečnost, že
dispozici svého bytu. To platí i při výstavbě třetího domu o 26 bytových jed- všechny tři bloky domů jsou vybaveny
notkách. Tyto byty budou k nastěhování výtahy. To ocení především zájemci vyšpříští rok na jaře,“ upozorňuje jednatel ší věkové kategorie, kteří se vrací na důa jedním dechem dodává, že i v přípa- chod do rodného měs-

produkty zdražit, tak jako to provedou
i ostatní obchodníci, na jejichž výrobky se v tuto chvíli vztahuje zvýhodnění
daně z přidané hodnoty.“
Zájemce, kteří v blízkém budoucnu
přemýšlí o možném koupi bytu, zve DP
Development Group na „Den otevřených dveří“. Ten se uskuteční 14. května od 9 hodin. Zájemci si zde nabízené
byty nejen prohlédnou, ale mohou se
zeptat i na další podrobnosti ohledně
výstavby, ﬁnancování i následné správy budovy.
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