TISKOVÁ ZPRÁVA

FINEP a jeho jarní nabídka 371 bytů a 28 rodinných
domů
Praha, 21. 3. 2016 Jaro 2016 je u české společnosti FINEP ve znamení prodejů bytů a domů
v celkem čtyřech lokalitách, kde ve 4 bytových domech FINEP nabízí prodej celkem 371
bytů do osobního vlastnictví a pro zájemce o bydlení v moderních rodinných domech je
připraveno 28 rodinných domů v lokalitě Britská čtvrť. FINEP začíná prodávat nové byty
v lokalitách pražského Proseku a Hostivaře. V několika následujících dnech spustí také
prodej bytů v lokalitě Malý háj ve Štěrboholech.
K prodeji novým vlastníkům jsou připraveny i moderní rodinné domy II. etapy výstavby v
Britské čtvrti Západního města v Praze Stodůlkách.
V rámci idejí moderního city developmentu česká společnost FINEP rozvíjí své rezidenční lokality, kde
klientům nenabízí jen byty, ale kompletní prostor pro bydlení včetně občanské vybavenosti a široké
škály dostupných služeb. „Praha potřebuje jasnou vizi rozvoje a transparentní pravidla pro její
naplňování. Jen pro přirozenou obnovu bytového fondu by se mělo vybudovat kolem 8.000 bytových
jednotek ročně. Rezidenční výstavba je jedním z předpokladů zachování statusu silného regionálního
centra střední Evropy. Podle statistik vydaných stavebních povolení se nyní na trh doplní zhruba
polovina, tedy kolem 4.000 nových bytů. FINEP se podílí na této výstavbě necelými deseti procenty.
Stavíme moderní byty, zaměřujeme se především na kvalitu provedení a nízké provozní náklady
bydlení. To je velký benefit, který majitelé nemovitosti oceňují,“ popisuje Tomáš Pardubický, generální
ředitel českého FINEP Holdingu vysoké standardy, které jsou pro FINEP samozřejmostí.
V průběhu roku přijde česká společnost FINEP s další nabídkou rodinných domů a bytů do osobního i
stále populárnějšího družstevního vlastnictví v dalších pražských lokalitách.

Základní informace k jednotlivým projektům:
Prosek Park (Praha Prosek)
• desátou etapu Prosek Park X tvoří rezidenční domy
• celkem 177 bytů o dispozicích od 1+kk (29 m2) po 4+kk (119m2)
• garážová parkovací stání
• byty s maximální možností variabilního řešení prostoru
• možnost pronájmu komerčních prostor v domě
Nad Přehradou (Praha Hostivař)
• poslední pátá etapa projektu Nad Přehradou
• bytový dům o 54 bytech o dispozicích 1+kk (od 29 m2) po 4+kk (do 119m2)
• podzemní garážová stání
• možnost variabilního řešení zařizovacích prvků dle individuálních přání klienta
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Malý háj (Praha Štěrboholy)
• pátá etapa projektu Malý háj je tvořena dvěma domy
• celkem 140 bytů o dispozicích od 1+kk (od 27m2) po 4+kk (119 m2)
• podzemní garážová stání, každý byt s balkónem, lodžií nebo terasou
• možnost variabilního řešení zařizovacích prvků dle individuálních přání klienta
• zahájení prodeje ke konci března 2016
Britská čtvrť (Západní město Praha Stodůlky)
• druhá etapa výstavby rodinných domů
• celkem 28 rodinných domů, 16 dvojdomů a 12 řadových domů
• dispozice 4+kk a 5+kk s výměrou od 138 do 166 m2
• velikost pozemků od 220 m2 do 463 m2
• možnost individuálního řešení interiérů
• garáž a parkovací místo pro druhé auto standardem
• nadstandardní záruka 3 roky
• nové rodinné domy splňují energetickou náročnost B, 10 domů je v ECO standardu, který
splňuje energetickou náročnost A (žaluzie s hliníkovými lamelami pro venkovní použití,
fotovoltaickým systémem a větrací jednotkou s rekuperací tepla)
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FINEP se specializuje na výstavbu rezidenčních bytových projektů a velkých administrativních center. Při
realizaci projektů klade důraz na nadstandardní servis a spokojenost klientů. Klíčová je lokalita, originální
architektura, kvalitní provedení stavby a plnohodnotná občanská vybavenost. K dnešnímu dni společnost
FINEP postavila více než 8 500 nových bytů v několika desítkách úspěšných projektů. Mezi administrativní
komplexy společnosti FINEP patří například projekt City West v pražských Stodůlkách, poskytující zázemí pro
Komerční banku, Siemens, Vodafone, Hyundai, Nixdorf, CGI a mnoho dalších.
FINEP je ryze česká společnost, jež si za dobu své existence, od roku 1995, vybudovala na českém trhu velmi
silnou pozici. V roce 2006 rozšířil FINEP svou působnost za hranice České republiky, na Slovensko, od roku
2013 realizuje projekt také v Mongolsku. Produktové portfolio je doplněno nabídkou finančních a realitních
služeb. Finep stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice. V roce 2014 koupí společnosti
MAXIMA Reality vstoupil FINEP i na trh sekundárních nemovitostí. FINEP patří do skupiny FINEP HOLDING,
která je, se základním jměním 4 miliardy korun, největší českou developerskou skupinou v České republice.
Více informací na www.finep.cz

