ZVÝHODNENÁ HYPOTÉKA

POLYFUNKČNÝ BYTOVÝ DOM PETRŽALKA CITY
Polyfunkčný bytový dom v projekte Petržalka City prirodzene dotvára originalitu budúceho zeleného centra Petržalky nachádzajúceho sa
na rozhraní ulíc Hálova – Rusovská cesta. Bytový dom ponúka 109 bytov v prvej etape. Vybrať si môžete z bohatej ponuky 1- až 4-izbových
bytov alebo nadštandardných mezonetov. Všetky lodžie a terasy bytov sú orientované do južnej oddychovej zóny s výhľadom na Chorvátske
rameno. K dispozícii bude parkovanie v dvoch podzemných podlažiach priamo pod obytným domom. Prednosťou projektu Petržalka City je
vynikajúca dostupnosť do centra mesta, ako aj do ostatných hlavných mestských ťahov vrátane diaľnice.

VÝHODY FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM HYPOTÉKY OD ČSOB
Hlavné výhody:
• posúdenie žiadosti o úver – bez poplatku,
• 100 % zľava z poplatku za poskytnutie úveru (štandardne 0,8 % z výšky úveru, t. j. min. 150 € a max. 1 000 €),
• atraktívna úroková sadzba – zníženie konečnej úrokovej sadzby o produktovú zľavu,
• stanovenie hodnoty nehnuteľnosti – bez poplatku (štandardne 31,53 €),
• čerpanie úveru na Návrh na vklad záložného práva,
• výška úveru až do 100 % kúpnej ceny,
• predčasné splatenie istiny úveru je možné kedykoľvek – k dátumu obnovy úrokovej sadzby mimoriadna splátka
v akejkoľvek výške – bez poplatku.
Ďalšie výhody:
• bezplatné vydanie Garancie úrokovej sadzby s platnosťou 7 dní (na požiadanie klienta),
• mimoriadna ročná splátka hypotéky do výšky 20 % – bez poplatku,
• jednoduchá administratíva a komfort pri vybavovaní a čerpaní úveru,
• výhodné poistenie úveru a nehnuteľnosti – poistenie pre prípad smrti a trvalej invalidity a poistenia nehnuteľnosti
v ČSOB Poisťovni uzatvárané priamo v pobočkách ČSOB,
• profesionálne poradenstvo a individuálny prístup k vašim potrebám.
Projekt zastrešuje spoločnosť Forespo Petržalka City, a. s.
Podrobnejšie informácie o projekte získate telefonicky u pani Mgr. Evy Voldřichovej
na číslach 0915 795 411; 0911 725 005 alebo zaslaním e-mailu na predaj@petrzalkacity.sk

Informácie o zvýhodnených podmienkach hypotéky
vám radi poskytnú naši pracovníci v pobočke ČSOB:
Bratislava: Panónska cesta 5/A
Šindlerová Jana:
Kňazeová Zuzana:

0902 910 169; 02 59 66 76 11
0902 910 159; 02 59 66 76 14

