
Byty Pod Střelnicí

www.hypotecnicentrum.cz

Bydlení na dosah přírody, ale s komfortem veškeré infrastruktury malebného města Boskovice. 
Jedná se o pět novostaveb třípatrových rodinných domů, zasazených do nově vznikající ulice 
na pomezí zahrádkářské kolonie. V každém domě budou tři bytové jednotky o dispozicích 3 + kk 
a 4 + kk, přízemní s vlastní zahrádkou a další s prostornými terasami.  Více informací získáte na 
www.diverse-reality.cz/pod-strelnici-byty.

Kontakt na hypotečního specialistu: 
Kateřina Kejíková, e-mail kakejikova@csas.cz, tel +420 703 429 633.
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Reprezentativní příklad: Celková výše úvěru 1 800 000 Kč, výše jednotlivých měíčních splátek 8 663 Kč (splátky zahrnují jistinu 
a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 5 let ve výši 3,09 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí 
celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 2 000 Kč, náhrada nákladů 
spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 3 900 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 3,21 % 
a celková částka splatná spotřebitelem 2 606 121 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu 
nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa.
Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte. Tato reklama není návrhem na uzavření smlouvy. 
Poskytnutí uvedených služeb může být vázáno na splnění dalších podmínek, které naleznete na www.hypotecnicentrum.cz nebo 
Vám je ochotně sdělíme v kterékoliv naší pobočce. Informace uvedené v tomto letáku jsou platné ke dni 10. 5. 2019. Poskytovatel 
neposkytuje radu dle § 85 zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. Nabídka platí do odvolání.

Partnerem projektu je Česká spořitelna, která vám nabízí hypotéku s těmito výhodami:
– zvýhodněnou úrokovou sazbu až do 90 % hodnoty nemovitosti, 
– odhad nemovitosti a aktualizaci zdarma,
– expresní čerpání zdarma,
– jednoduché a rychlé vyřízení,


