TISKOVÁ ZPRÁVA
FINEP postavil na Proseku již 700 nových bytů v celkové výši
1,5 mld. a spouští prodej nové etapy
Praha, 15. září 2014 – Své desetileté působení v této lokalitě oslavila společnost FINEP zahájením
prodeje dalších 100 bytů v projektu Prosek Park VII. Svůj domov zde k dnešnímu dni našlo 1500 lidí
doslova z celé České republiky.
Lokalita pražského Proseka se řadí dlouhodobě mezi velmi oblíbené lokality pro bydlení. Úspěšnost
projektu potvrzuje rostoucí zájem zákazníků o nové, kvalitní a zároveň cenově přijatelné bydlení
v kvalitních lokalitách v docházkové vzdálenosti od metra.
“Ve srovnání s ostatními projekty srovnatelné cenové kategorie bývá v době kolaudace prodáno cca 90
– 95% Jako poslední se většinou prodávají atypické byty větších rozměrů,” říká Pavla Temrová, tisková
mluvčí FINEP: “ Prosek Park patří mezi nejrychleji se prodávající projekty. Jako jeden z hlavních důvodů
vidíme zajímavé bytové dispozice a to, že leží desítky metrů od nové stanice metra C Střížkov”.
V rámci celého projektu zatím vzniklo více než 8000 m2 zeleně a dvě dětská hřiště. První hřiště má
dispozice pro míčové a další hry a je určeno starším dětem. Druhé hřiště je určeno malým dětem,
součástí je cca 20 metrová lanovka, pískoviště, altánek na sezení s lavičkami, několik hopsadel pro malé
děti, houpačky, prolézačky. Je částečně zatravněné a oplocené, takže se maminky nemusejí bát
o bezpečnost dětí. V rámci další etapy výstavby vznikne i třetí hřiště a lezecká stěna o výšce 22 m.
Lokalita Prosek nabízí mateřskou školu i jesle, dvě základní školy, střední průmyslovou školu a
gymnázium. V místní poliklinice funguje lékařská pohotovost. Sportovní vyžití umožní hřiště, tenisové
kurty, náročnějším nabízí blízký hotel Duo squash, ricochet, fitness centrum, bazén, saunu a bowling.
Velkým lákadlem je letní bobová dráha s vyhlášenou restaurací a letní zahrádkou. Jen několik minut
vzdálené je obchodní a zábavní centrum v Letňanech s aquaparkem a zimní ledovou plochou. V
shopping parku Tesco si můžete vybrat z několika restaurací a navštívit i multikino.
Jméno lokality Prosek pochází od názvu "prosekati" nebo "průsek". Místo s hustými lesy, kudy vedly prosekané
stezky.

Další informace k nejnovější etapě projektu Prosek Park VII:
Počet bytů:
celkem 100
Dispozice bytů: 1+kk – 4kk
Nejmenší byt: 1+kk (28,2 m2)
Největší byt: 4+kk (122,1m2)
Metr čtvereční bytové plochy se prodává v závislosti na poloze bytu v objektech v rozmezí od 47.200
Kč/m2 vč. DPH.
Předpokládané zahájení výstavby: jaro 2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

KONTAKTY:
Pavla Temrová
PR manažerka, tisková mluvčí
_______________________________________________________________
V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Pavla Temrová, FINEP, +420 602 306045, +420 224 475 053, e-mail: pavla.temrova@finep.cz
Zdeněk Soudný, +420 731 431 998, e-mail: zdenek.soudny@p-b.cz

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 7 500 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, Hyundai 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 realitních a finančních služeb. Finep
stál u renesance nové družstevní výstavby v České republice. Více informací na www.finep.cz
Společnost FINEP prodala v roce 2013 celkem 620 bytů, což je oproti roku 2012 nárůst o celých 10 procent (v
roce 2011 to bylo celkem 490 bytů). Pro rok 2014 předpokládá, že bude trh nových bytů v Praze i nadále stabilně
růst.

