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Zahájení výstavby 
Byly zahájeny práce na vybudování zařízení staveniště. Instalují se 

první stavební kontejnery pro management stavby. Následně dojde k 

vybudování oplocení staveniště a napojení na potřebné inženýrské 

sítě. Intenzivně se dokončuje realizační dokumentace, samotná 

výstavba započne v červenci zahájením zemních prací a 

vybudováním přípojek a ležatých rozvodů.   

Vzorkovna standardů 
Byl dokončený výběr 

standardního vybavení. 

Kompletní specifikaci 

standardů naleznete zde. 

Zároveň jsme zahájili 

vybudování vzorkovny 

standardů v místě výstavby 

projektu v Klubovém domě 

Beroun Golf Resort. Od druhé 

poloviny června zde naleznete 

všechny druhy a dekory 

obkladů a dlažeb, plovoucí 

podlahy, dveře atd.  

Financování nákupu Vaší nemovitosti 
Dojednali jsme pro Vás u předních hypotečních bank mimořádné 

podmínky pro financování nákupu Vašeho bytu. Při výhodné úrokové 

sazbě je na zvážení, zdali investovat do nákupu nemovitosti vlastní 

prostředky, které mohou vydělávat více. Nechte si u nás zpracovat 

nabídku, za to nic nedáte, stačí vyplnit jednoduchý dotazník, který 

Vám obratem zašleme. Zajistíme Vám naprostou diskrétnost a 

individuální přístup. A co Vám nabízíme? 

• Odhady nemovitosti zdarma. 

• Předhypoteční úvěr bez zajištění. 

• Úrokové sazby již od 2,5%. 

• Hypoteční úvěry bez fixace. 

• Možnost mimořádných splátek. 

• Výhodné refinancování stávajících úvěrů a mnoho dalších… 

Myčka před dokončením 
Práce na vybudování myčky v areálu projektu finišují. Probíhají již 

dokončovací stavební práce, následně bude dodána a instalována 

technologie. 

http://www.krasnysvet.com/
http://www.krasnysvet.com/
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/04/RNV_Katalog_standardu_web.pdf


Vážení klienti, 

Dovolujeme si Vás informovat, že pro zajištění komplexních služeb jsme pro Vás založili Centrum služeb pro 

nemovitosti Agenturu CESPRON. Cílem agentury je zajistit Vám při nákupu nového bytu v projektu Rezidence Na 

Veselé další služby, které Vám koupi usnadní, ušetří Vám čas a starosti. 

Nabízíme Vám zprostředkování prodeje Vaší stávající nemovitosti, zajištění nájemce nového bytu včetně investiční 

správy, služby bytového architekta, financování nemovitosti a další servis v oblasti nemovitostí. 
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Typ nemovitosti: Byt 4+1 

Katalogové číslo: CVP001 

Nabídka: Prodej 

Cena: 7.300.000,- Kč 

Slunný jiho východně orientovaný byt 4+1 o výměře 145,7 m2 na 

prestižní adrese Dukelských Hrdinů Praha 7 s výhledem na kostel U 

svatého Antonína. 
Katalogový list ke stažení 

Typ nemovitosti: Byt 2+kk 

Katalogové číslo: B118 

Nabídka: Prodej 

Cena: 4.697.930,- Kč 

Slunný byt 2+kk o výměře 57,9m2 s terasami o výměře 16,7m2 s jižní 

orientací. Byt se nachází v novostavbě bytového domu o 18 bytových 

jednotek postaveného v areálu Beroun Golf Resort. 
Katalogový list ke stažení 

Typ nemovitosti: rodinný dům 5+1 

Katalogové číslo: CVP002 

Nabídka: Prodej 

Cena: 3.200.000,- Kč 

Samostatný rodinný dům s terasou a udržovanou zahradou, 

kompletně zrekonstruovaný včetně podkroví, vhodný k trvalému 

bydlení či rekreaci, ale i možnost bydlení s podnikáním v klidném 

místě s velmi pěknou okolní přírodou 15 km do Havlíčkova Brodu. 
Katalogový list ke stažení 

Typ nemovitosti: pozemek 11.500m2 

Katalogové číslo: CVP003 

Nabídka: Prodej 

Cena: 900,- Kč/m2 

Rozsáhlé pozemky pro podnikání v severo východní části města 

Kladno s výbornou dopravní dostupností do Prahy a na letiště Ruzyň. 
Katalogový list ke stažení 

Typ nemovitosti: Byt 2+kk 

Katalogové číslo: B107 

Nabídka: Prodej 

Cena: 5.283.000,- Kč 

Přízemní prostorný byt 2+kk o výměře 63,7m2 s předzahrádkou 

43,3m2 s jižní orientací. Byt se nachází v novostavbě bytového domu o 

18 bytových jednotek postaveného v areálu Beroun Golf Resort. 
Katalogový list ke stažení 

Typ nemovitosti: vila 5+2 

Katalogové číslo: CVP004 

Nabídka: Pronájem 

Cena: 25.000,- Kč/měsíc 

Samostatná vila na vlastním pozemku přes 1.000 m2 v zeleni pod 

Městskou horou v ulici Prof. Urbana v těsné blízkosti Husova náměstí v 

Berouně. Klidné a tiché místo s překrásnými výhledy. Vhodné pro 

bydlení, nebo firemní kanceláře. Katalogový list ke stažení 

http://www.cespron.cz/
http://www.cespron.cz/
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/05/CVP001_prodej_exklusivni_byt_5+1_dukelskych_hrdinu_Praha.pdf
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/05/B118_prodej-byt-2kk-Golf-Beroun.pdf
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/06/CVP002_prodej_rodinny_dum_Sedletin_Havlickuv_Brod.pdf
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/06/CVP003_pozemek_11500m2_prodej_Kladno.pdf
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/06/B107_prodej-prizemni-byt-2kk-predzahradka.pdf
http://www.cespron.cz/wp/wp-content/uploads/2012/06/CVP004_pronajem_vila_centrum_Beroun.pdf

