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MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÉ

KUPNÍ CENA DOMU
V TOMTO STANDARDU:

5 790 000 Kč s DPH*
*Cena díla, je již ponížena o dotaci “Zelená úsporám“,
tudíž není možné o dotaci žádat.

KONTAKT
+420 775 353 300
info@besu.cz

www.besu.cz
Bohunická 238/67, Brno, 619 00

Projekt: Svatobořice – Mistřín, RD Josefíny, etapa II
Developer: BESU Development s.r.o., Bohunická 67, Brno, IČ: 097 53 303
Projekční kancelář: a.123, s.r.o., Rybářská 145/22, Brno, IČ: 291 83 979
Realizační firma: BESU Profistav s.r.o., Bohunická 67, Brno, IČ: 058 95 120

Úvodem:
Vážený kliente, Vážená klientko,
tímto bychom Vám rádi představili dům č. 21 developerského projektu: “Josefíny” – etapa II. V této prezentaci
Vás blíže seznámíme s bližším popisem projektu, developerskou a realizační firmou, harmonogramem a
lokalitou. V neposlední řadě Vám přiblížíme formou knihy standardů, co vše je součástí výše uvedené ceny a
kompletní specifikace zásadních obchodník podmínek, které budou obsaženy v případné smlouvě o smlouvě
budoucí kupní (SOSBK).
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1. Popis projektu:
Jedná se o druhou etapu developerského projektu nazvaného “Josefíny”, která řeší v této etapě 8x RD
řadového typu ve dvojdomcích a dva samostatně stojící bungalovy tzv. Solitéry. (10x RD – 4x dvojdomek, 2x
solitér). Součástí projektové dokumentace (dále jen PD) je zbudování komunikace, parkovacích stání,
inženýrských sítí, oplocení. Níže na obrázku je znázorněna situace budoucí výstavby a členění jednotlivých
objektů. V příloze č.1 poté půdorysy a pohledy jednotlivých domů.

Developerský projekt je pokračováním v tuto chvíli dokončované etapy I. První etapa zahrnovala deset
dvojdomků a byla realizována v období 2017-2020 konkurenční developerskou společností. Domy vytvoří
působivou zástavbu, ladící s malebným okolím Moravského Toskánska. Každá budova je originál, má vlastní
design fasády a tvoří tak zajímavou, moderní ulici s hravým, barevným duchem. Rodinné domy pro druhou
etapu byly navrženy v osvědčené zděné technologii se všemi podmínkami na spotřebu tepelné energie v
úsporném programu tzv. „Energetické a provozně výhodné bydlení“ – pasivní dům energetická třída A.

1.1. Architektonické a technické řešení
Architekti v rámci své vize navrhli pro druhou etapu dva typy domů pro bydlení.
Dvojdomek je dvoupodlažní dům se sedlovou střechou, který lze dispozičně vybudovat od 2kk až po 6kk,
přičemž nedochází ke změně zastavěné plochy, ani ke změně struktury stavby (zachování tvaru, velikostí
oken…). Na základě poznatků z etapy 1 je nejčastější požadavek klienta na 4kk - 5kk, s tím, že projektová
dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) počítá s variantou 5kk. Každý z domů disponuje krytým
parkovacím stáním a dvěma místy pro parkování u objektu. Objekt je plánován z tepelně-izolačních tvárnic
YTONG Lambda a není tedy potřeba jej zateplovat. Topení je navrženo teplovodní podlahové a tepelné
čerpadlo. Okna jsou navržena plastová s izolačním trojsklem. Dále bychom zmínili plánovanou rekuperaci
vzduchu a fotovoltaickou elektrárnu ke každému konkrétnímu domu.
Solitéry jsou navrženy jako jednopodlažní samostatně stojící bungalovy se sedlovou střechou o dispozici 4kk.
Ke každému solitéru náleží rovněž 3 parkovací stání a rozlehlejší pozemek.
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2. Představení developera
Společnost BESU Development s.r.o. byla založena jako účelová partnerská společnost s realizační firmou BESU
Profistav s.r.o. Hlavním důvodem vzniku společnosti je snaha provádět vlastní developerské projekty, které
budou realizovány mimo hlavní činnost stavební společnosti BESU Profistav s.r.o.
Vzhledem k tomu, že stavební společnost BESU Profistav s.r.o. realizuje developerské projekty třetích stran,
její vedení má dostatek zkušeností, dostupných informací o vývoji a rizicích developerských projektů.
Společnost BESU Development s.r.o. neukončí svou činnost po dokončení tohoto projektu a počítá se
s rozvojem společnosti při následujících projektech.

3. Představení realizační firmy
Realizaci stavby jako generální dodavatel provede společnost BESU Profistav s.r.o.
BESU Profistav s.r.o. je česká stavební společnost založená v roce 2017. Její jádro je složeno ze zkušených
stavitelů s mnohaletou praxí v oboru pozemního stavitelství. Vize firmy je poskytovat kvalitní a spolehlivý servis
zákazníkům v jakémkoliv odvětví pozemního stavitelství pro soukromý i veřejný sektor. Poskytují komplexní
stavební služby zejména jako generální dodavatel. Prioritou je kvalita provedených prací k finální spokojenosti
klienta.
Společnost BESU Profistav s.r.o. se zabývá občanskou výstavbou již od jejího vzniku. Má za sebou mnoho
referenčních staveb viz níže a momentálně jako generální dodavatel realizuje stavbu typologicky podobného
charakteru v Bučovicích viz níže.
3.1 Reference realizační firmy
Vybrané referenční stavby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vila Lelekovice – novostavba, obrat 21.000.000,- (2017-2019)
RD Němčičky – novostavba, obrat 4.500.000,- (2018)
RD Rajhrad – novostavba, obrat 6.700.000,- (2017-2018)
Pasivní dům Tuřany – novostavba, obrat 6.500.000,- (2019-2020)
HS Otnice – Hrubá stavba, obrat 2.500.000,- (2019-2020)
Rekonstrukce části haly LEAR, obrat 11.500.000,- (2018-2019)
Nástavba a přístavba Hrušovany, obrat 4.600.000,- (2019)
Residence Zahradní město, Bučovice, obrat 43.000.000,- (2020-2021)
RD Mokrá Horákov – novostavba, obrat 16.000.000,- (2021-2022)
BD Brno – rekonstrukce a přístavba, obrat 11.000.000,- (2020)

V tuto chvíli již má developer smlouvu s dodavatelem o realizaci daného projektu. Zhotovitel se zavázal, že je
kapacitně způsobilý k realizaci. Předpoklad zahájení realizace je 5/2021.
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4. Zjednodušený harmonogram realizace
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Získat stavební povolení – duben 2021
Zahájení výstavby – květen 2021
Uzlový bod č.1 – dokončení hrubé stavby – prosinec 2021
Uzlový bod č.2 – dokončení litých podlah – květen 2022
Uzlový bod č.3 – dokončení díla – září 2022
Kolaudace – říjen 2022 – prosinec 2022

5. Občanská vybavenost v okolí Vašeho budoucího domu
Jen 10 min. od potravin, lékaře, školy a všech nezbytných potřeb.
Základní škola a Mateřská škola
Potraviny
Pošta
Knihovna
Autobusová zastávka
Čerpací stanice
Restaurace
Obecní kulturní dům
Zdravotní středisko
Výdej léčiv Mistřín
Dům s pečovatelskou službou
Dopravní dostupnost
Kyjov

Hodonín

1,70 km
0,55 km / 1,1 km / 1,8 km / 2,6 km
0,95 km
0,95 km
0,90 km
1,80 km
0,90 km
0,90 km
1,80 km
1,80 km
0,75 km

5 km
5 min
10 min
16 km
18 min
23 min

Břeclav

38 km
36 min
50 min

Brno

55 km
53 min
1 h 34 min
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Příloha č. 1 Základní podmínky pro uzavření SOSBK
1) Developer nabízí a garantuje
a. Záruku na celé dílo v délce 60 měsíců (5-ti let)
b. Možnost klientských změn viz. Kniha standardů
c. Výši sjednané kupní ceny i v případě navýšení nákladů na výstavbu (případná inflace
v cenách materiálů a prací)
d. Veškeré dodávky a subdodávky k provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými
s potřebným oprávněním.
e. Provedení “Blower-door“ testu s výsledkem nižším než 0,6 h-1
f. Splnění svého závazku zrealizovat předmět díla jeho dokončením, předáním a odstraněním
vad a nedodělků, vytknutých klientem v protokolu o předání a převzetí
g. Realizaci individuálního kontrolního dne, ale maximálně 1x za 14 dní
h. Provedení kolaudačního řízení před úhradou poslední části kupní ceny
i. Provedení geometrického plánu pro katastrální úřad
j. Stavební dozor pro celou etapu výstavby RD “Josefíny“ – etapa II

2) Developer požaduje
a. Finanční toky
i. Při podpisu rezervační smlouvy 5% z kupní ceny vč. DPH
ii. Při podpisu SOSBK 10% z kupní ceny vč. DPH
iii. Při dokončení hrubé stavby 35% z kupní ceny vč. DPH
iv. Při dokončení litých podlah 30% z kupní ceny vč. DPH
v. Po kolaudaci zbylých 20% z kupní ceny vč. DPH
b. Prokázání financování (vlastní zdroje, hypotéky atd…)
c. Možnost drobných změn v průběhu realizace
d. V případě nepřízně počasí a nemožnosti provádět realizaci o posunutí termínu dokončení
e. V případě zásahu vyšší moci (nemožnost realizace např. v důsledku Coronavirové pandemie)
o posunutí termínu dokončení
f. V případě klientské změny, kterou nereflektuje kniha standardů, o samostatné projednání a
odsouhlasení ceny
g. Developer nepřipouští vyjmutí dodávky jakékoli části díla
h. V případě jakéhokoli zásahu do obálky budovy musí být developer předem informován a má
možnost zásah odmítnout (narušení autorských práv)
i. V průběhu realizace nebude možné se volně pohybovat po staveništi bez přítomnosti
stavbyvedoucího
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Příloha č.2 Kniha standardů
Jméno klienta: ……………………
Číslo rezervační smlouvy: ……………………

Vážený kliente, Vážená klientko,
V závazné knize standardů pro developerský projekt: “Josefíny” – etapa II., která bude nedílnou součástí
rezervační smlouvy, vám podrobně specifikujeme standardní provedení domu, o který jste projevili zájem.
Zároveň se dozvíte o postupu při výběru finálních stavebních prvků a poskytneme výběr možných variant,
které jsou součástí uvedené kupní ceny výše.
Abychom předcházeli nedorozuměním při podpisu rezervační smlouvy a poté smlouvy o smlouvě budoucí
kupní, rozhodli jsme se popsat veškeré materiály, které jsou/budou součástí stavby daného domu.
Pokud byste si nevybrali z námi zvolených prvků, máte možnost formou klientské změny, po samostatném
projednání a odsouhlasení ceny, zvolit variantu lépe odpovídající Vašim představám.
Příkladem: klient si zvolí zcela jiný typ např. vanové baterie, který není součástí knihy standardů, tento typ
pošle zástupci developera a ten u svého dodavatele získá cenu. Na všechny tyto změny se povede tzv. změnový
list klienta, který bude řešit vícenáklady a opačně méněnáklady na dané prvky. Toto musí být vždy písemně
odsouhlaseno oběma stranami.
Co určitě nebude možné klientsky změnit?
1) Tvar a barva výplní okenních otvorů
2) Styl a barva fasády
3) Styl a barevnost střešní krytiny
4) Zámková dlažba parkovacích ploch
5) Klempířské prvky
6) Zastřešení Carportu
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Situace celé etapy a umístění domu
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Půdorys 1NP
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Půdorys 2NP
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Základní pojmy

NÁZEV
Svatobořice – Mistřín:
“RD Josefíny, etapa II“

POPIS A INFORMACE
ILUSTRČNÍ FOTO
CENA NAD RÁMEC
STANDARDU

Cena: 1.000,- Kč s DPH

STANDARD / VOLITELNÉ

☒/☐

Developer si vyhrazuje právo na změnu či úpravu standardního vybavení
domu, zejména s ohledem na subdodávky jednotlivého standardního
vybavení, za zachování dispozic a kvality.
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Základy:
Prostý beton, tvarovky ze ztraceného bednění, železobetonová
základová deska tl. 150 mm

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Svislé konstrukce:
Zdivo z tvárnic YTONG LAMBDA
YQ P2-300 PDK 499×249×450
mm

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Vodorovné konstrukce:
Monolitická železobetonová
deska tl. 220 mm

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Střecha:
Sedlová, keramická střešní
krytina Bramac Classic v barvě
Anthrazit

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Fasáda:
Silikonová fasádní omítka Baumit zastřená, velikost zrna 1,5 mm,
barva bílá, dekorace v odstínech žlutá, modrá, červená

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Klempířské prvky:
Pozinkovaný plech, lakovaný,
odstín Anthrazit

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Vodovod:
Vodovodní přípojka je navržena z vodovodního řádu do
vodoměrné šachty umístěné před domem

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Kanalizace splašková:
Kanalizační přípojka je navržena z hlavního řádu splaškové
kanalizace z kanalizačních trub DN 150 mm vč. Kontrolní
šachty Wavin DN 400 mm

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Kanalizace dešťová:
Likvidace dešťových vod
vsakováním na pozemku do
vsakovacího objektu

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Retenční nádrž na zadržení dešťové vody vč. Čerpadla a
elektroinstalačního vybavení o objem 5 m³

Cena: 50.000,- Kč s DPH
☒

Krbová kamna:
ROMOTOP krbová kamna TALA
06 plech vč. Montáže a revize

Cena: 25.000,- Kč s DPH
☒
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Krbová vložka:
ROMOTOP DYNAMIC 2G
66.50.01 vč. Obezdívky
šamotovými cihlami - bez
povrchové úpravy

Cena: 140.000,- Kč s DPH
☒

Komín:
Systémový komín Ytong Ø 200
mm výška 7,2 m

Cena: 80.000,- Kč s DPH
☒

Podlahy lité:
Anhydritové podlahy v celém
objektu – nejvhodnější varianta
pro podlahové topení

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Podlahy v obytných místnostech:
Parketa LINE
Dřevina: Dub standard
Šířka prken: 70 mm
Délka prken: 490 mm
Síla materiálu: 11 mm
Nášlapná vrstva: 3,6 mm
Konstrukce: 2 vrstvy
Typ spojení: Pero-drážka
Pokládka: Lepením k podkladu
(může být i pokládka vzor rybí
kost +150 Kč/m2)
Podlahové vytápění: Ano
Povrchové úpravy: Lakovaná
(Olejování: +125 Kč/m2)

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

Prkna PALETTE
Dřevina: Dub Rustic
Šířka prken: 140 mm
Délka prken:1400 mm
Síla materiálu: 12 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
Konstrukce: 2 vrstvy
Typ spojení: Pero-drážka
Pokládka: Lepením k podkladu
Podlahové vytápění: Ano
Povrchové úpravy: Jemné
broušené kartáčování, Extra UV
olej

Prkna LOSER
Dřevina: Dub Rustic
Šířka prken: 190 mm
Délka prken: 1900 mm
Síla materiálu: 14 mm
Nášlapná vrstva: 3 mm
Konstrukce: 3 vrstvy
Typ spojení: Click
Pokládka: Lepením, nebo i
plovoucím způsobem
Podlahové vytápění: Ano
Povrchové úpravy: Kartáčování,
oxidační olej - přírodní

Cena: 35.000,- Kč s DPH

Cena: 60.000,- Kč s DPH

☐

☐
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Vnitřní příčky:
Příčky YTONG 100 mm a 150
mm, SDK 2x opláštění v
podkroví

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Povrch stěn:
Štukové omítky, bílá barva

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Povrch stropů:
SDK podhled, bílá barva

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Vytápění + ohřev vody:
Tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 222-S typ AWBT-M-E-AC 221.C06 voda/vzduch , podlahové vytápění –
Nopový systém v celém domě, možnost individuální regulace.
Splitová tepelná čerpadla, 4 až 12 kW (vzduch 7 °C/voda 35 °C).
Nízké provozní náklady díky vysoké hodnotě COP (COP = Coefficient of Performance = výkonové číslo COP
neboli faktor výkonnosti systému tepelného čerpadla v režimu vytápění) podle normy EN 14511: do 5,0
(vzduch 7 °C/voda 35 °C) a do 4,2 (vzduch 2 °C/voda 35 °C).
Obzvláště tichý provoz díky vestavěné technologii pro akustický komfort bydlení, tzv. akustický design –
Advanced Acoustic Design (AAD), ideální pro použití v sídlištích s řadovými domy.
Vysoká kvalita výrobku a moderní nadčasový designem – pod značkou “Made in Germany“ – vyrobeno
v Německu.
Maximální výstupní teplota až 55 °C při venkovní teplotě -15 °C.
Vnitřní jednotka s vysoce účinným oběhovým čerpadlem, trojcestným přepínacím ventilem a regulací, u
varianty pro vytápění a chlazení také s integrovaným průtokovým ohřívačem vody.
Intuitivní regulace Vitotronic s jednoduchým ovládáním, srozumitelným textem a grafickým displejem.
Reverzibilní provedení tepelného čerpadla umožňuje vytápění a chlazení v jednom přístroji.
Možnost ovládání větracích systémů Viessmann.
Připravený na spotřebu vlastní vyrobené elektřiny z fotovoltaických systémů.
Funkce kaskády optimalizovaná pro výkonové číslo COP až pro 5 tepelných čerpadel.
Možnost ovládání přes internet pomocí bezplatné aplikace ViCare und Vitoconnect (volitelně).
Možnost získání rozšířené komplexní 5leté záruky Viessmann.
Tepelné čerpadlo splňuje požadavky pro státní dotační programy.
Třída energetické účinnosti*: A++

Cena: 0,- Kč s DPH
☒
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Rekuperace vzduchu:
Viessmann Vitovent 200-W typH22S A300
Novostavby a energeticky sanované budovy jsou z důvodu úspory energie takřka vzduchotěsné. Již
nedochází k přirozené výměně vzduchu větráním okny a přes pronikání vzduchu spárami. Proto se ve
většině případů větrá spíš náhodně. Někdy příliš dlouho, takže uniká drahé výhřevné teplo. Ale otevře-li se
okno jen na chvíli, nemůže se dostatečně odvést vlhkost – vzduch v místnostech se pociťuje jako
nepříjemný. V nejhorším případě se v bytě vytváří plíseň.
Systém pro větrání obytných místností
Centrální větrací jednotka Vitovent 200-W tento problém řeší. Plynule vyměňuje vzduch pro příjemné a
zdravé ovzduší v místnosti. Současně se odstraňují aromatické a škodlivé látky. Filtrovací systém čistí kromě
toho přiváděný vzduch od alergenů. Zanesení pyly, roztoči a výtrusy z venkovního vzduchu se výrazně
omezí, a tak se vytvoří potřebné nedráždivé ovzduší pro alergiky.
Ochrana stavební hmoty před plísní
Vlhký vzduch v místnosti je jedním z hlavních důvodů napadení stavby plísní. Kromě zdraví obyvatel
poškozuje trvale i stavební hmotu. Investice do systému větrání se proto finančně vyplatí více než
odstranění stavebních škod vzniklých plísní. Centrální větrací jednotka Vitovent 200-W zajišťuje po
celém domě zdravé ovzduší v místnostech a příjemné teploty.
Větrání téměř bez ztráty energie
Vitovent 200-W pracuje mimořádně energeticky úsporně. Velmi výkonný výměník tepla využije v chladném
období až 90% tepla obsaženého v odpadním vzduchu k ohřevu čerstvého vzduchu, který proudí dovnitř.
Integrovaný elektrický předehřívací registr zajišťuje stabilní provoz i při nízkých mrazivých teplotách
venkovního vzduchu. Přirozené ochlazení v létě. V teplém období se dá výměník tepla zařízení
Vitovent 200-W obejít integrovanou automatickou bypasovou klapkou. Přes toto teplotou řízené spínání
se dostane chladný venkovní vzduch v noci do místnosti, a zajišťuje tak přívod příjemného čerstvého
vzduchu.

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

BE SURE of us…

Fotovoltaická elektrárna:
Suntech STP370S-B60/Wnh SVT25141
GoodWe GW4K-DT G2 SVT24727
Počet: 10ks (1,756 x 1,039 m)
Umístění: severní strana (směr do ulice)
Co je fotovoltaika
Fotovoltaika je metoda, kdy se sluneční záření přímo přemění na elektřinu - stejnosměrný proud. Tuto
přeměnu zajistí velkoplošné polovodičové fotodiody s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o
obnovitelný zdroj, který při svém provozu neprodukuje ani oxid uhličitý, ani žádné emise znečisťujících látek
a tím šetří naše životní prostředí.
Princip fungování fotovoltaické elektrárny
Sluneční záření dopadá na fotovoltaické panely, které vyrobí stejnosměrný proud a následně ve střídači
dojde k přeměně na střídavou elektřinu, která putuje do rozvaděče. V našem případě bude fotovoltaika
celoročně zásobovat energií nádrž na teplou užitkovou vodu (TUV) a nádrž na teplovodní podlahové
vytápění.

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

BE SURE of us…

Okna a dveře:
Plastové vícekomorové, izolační trojsklo, vnitřní odstín bílá, vnější
odstín Anthrazit , U=0,53W, český výrobce

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Parapety oken:
V obytných místnostech
plastový bílý

Vnější pozinkovaný plech
lakovaný - anthrazit

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☒

☒

BE SURE of us…

Vstupní dveře:
Jednokřídlé vchodové
dveře s mléčným sklem –
odstín anthrazit

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

Daisy, plastové,
bezpečnostní kování –
odstín anthrazit

Marion, plastové,
bezpečnostní kování –
odstín anthrazit

Miranda, plastové,
bezpečnostní kování –
odstín anthrazit

Miriam, plastové,
bezpečnostní kování –
odstín anthrazit

Cena: 15.000,- Kč s DPH

Cena: 17.000,- Kč s DPH

Cena: 17.000,- Kč s DPH

Cena: 18.000,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Vnitřní dveře:
Dveře plné Sapeli CPL
laminované delux

Dub platinový

Palisandr bílý vertikální

Dub kubánský

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

Dveře VERTIKA s úzkým
podélným výřezem CPL
laminované delux

Dub platinový

Palisandr bílý vertikální

Dub kubánský

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

Dveře QUADRA s čtyři
čtverci ve středové linii
CPL laminované delux

Dub platinový

Palisandr bílý vertikální

Dub kubánský

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Kování vnitřních dveří:
NORMAL R rozetové
kování s kulatými
rozetami. Povrchová
úprava nerez.

NORMAL HR rozetové
kování s hranatými
rozetami. Povrchová
úprava nerez.

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

TRIGI HR rozetové kování TIME HR rozetové kování MOLI HR rozetové kování DARIA HR rozetové
s hranatými rozetami.
s hranatými rozetami.
s hranatými rozetami.
kování z řady s hranatými
Povrchová úprava NRz
Povrchová úprava NRz
Povrchová úprava NRz
rozetami. Povrchová
úprava NRz

Cena: 2.500,- Kč s DPH

Cena: 3.000,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

Cena: 8.400,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Silnoproud rozvod:
Rozvody z měděných vodičů

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Slaboproudý rozvod:
Příprava SLP rozvodů
chráničkami (na datové
rozvody)

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Příprava na kamerový systém

Příprava na zabezpečovací
systém

Cena: 20.000,- Kč s DPH

Cena: 20.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Kuchyňský kout:
Není součástí kupní ceny

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Elektrické zásuvky a vypínače:
ABB Tango

ABB Asfora

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

ABB Opus

ABB Opus Premium

Cena: 1.500,- Kč s DPH

Cena: 5.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Osvětlení:
Není součástí kupní ceny

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Obklady:
IMOLA REFLEX TO

IMOLA REFLEX W

RAKO BOA 30x60cm,

RAKO RUSH 30x60cm,

30x60cm dove grey

30x60cm white

mat, světle šedá

reliéfní, mat-lesk, tmavě
šedá

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

VILLEROY & BOCH URBAN MARAZZI MYSTONE
JUNGLE 30x60cm, soft
PIETRA DI VALS mozaika
greige
30x60cm, antracite

RAKO RUSH mozaika
30x30(5x5)cm, reliéfní,
mat-lesk, černá

IMOLA BLOWN Brown

Cena: 7.000,- Kč s DPH

Cena: 18.000,- Kč s DPH

Cena: 72.000,- Kč s DPH

Cena: 136.000,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Dlažby:
IMOLA BLOX 60x60cm,
beige

IMOLA HABITAT 60W
60x60cm white

RAKO TREND 60x60cm,
světle šedá

RAKO EXTRA 60x60cm,
tmavě šedá

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

VILLEROY & BOCH URBAN MARAZZI MYSTONE
IMOLA GENUS 60x60cm,
JUNGLE 60x60cm, light
PIETRA DI VALS 30x60cm, mat, black
grey
antracite

IMOLA MICRON
60x60cm, beige

0

Cena: 4.000,- Kč s DPH

Cena: 9.000,- Kč s DPH

Cena: 4.000,- Kč s DPH

Cena: 8.000,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Závěsné WC:
ALCAPLAST AM100/1000 ALCAMODUL předstěnový instalační
systém 510x1062mm, pro zazdívání

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

Závěsný klozet:
LAUFEN PRO 360x560x350mm,
hluboké splachování, bílá

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

IDEAL STANDARD CONNECT
SPACE 360x480mm vodorovný
odpad bílá Ideal Plus

VITRA METROPOLE
360x560mm, vodorovný odpad,
bílá

Cena: 6.000,- Kč s DPH

Cena: 14.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Ovládací tlačítko:
EASY 247x19x165mm pro
předstěnové instalační
systémy, plast, bílá

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

EASY 247x19x165mm, pro ALCAPLAST M1741
předstěnové instalační
ovládací tlačítko, chrom
systémy, plast, černá
lesk

ALCAPLAST STING
ALCAPLAST STRIPE
ovládací tlačítko, nerez ovládací tlačítko, sklo/bílá
polomat/lesk

Cena: 1.000,- Kč s DPH

Cena: 1.000,- Kč s DPH

Cena: 3.000,- Kč s DPH

Cena: 3.500,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

BE SURE of us…

Umyvadlo 600 mm:
IDEAL STANDARD CONNECT
CUBE 600x460x175mm, s
otvorem a přepadem, bílá

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

VILLEROY & BOCH AVENTO
600x470x145mm, s přepadem,
Bílá Alpin

LAUFEN LIVING CITY
600x460x155mm, s otvorem,
bílá

Cena: 1.500,- Kč s DPH

Cena: 5.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Umyvadlo 500 mm:
IDEAL STANDARD CONNECT
CUBE 500x460x175mm, s
otvorem a přepadem, bílá

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

VITRA NUO 500x440x125mm, s
přepadem a otvorem, bílá

IDEAL STANDARD STRADA
500x420x145mm, s otvorem a
přepadem, bílá Ideal Plus

Cena: 1.500,- Kč s DPH

Cena: 3.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Umyvadlová baterie:
HANSGROHE LOGIS 107mm, stojánková,
páková, s odtokovou soupravou s táhlem,
chrom

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

HANSGROHE METRIS 116mm, 3,5l/min,
stojánková, páková, s odtokovou
soupravou s táhlem, chrom

HANSGROHE METROPOL 135mm,
stojánková, páková, s odtokovou
soupravou Push-Open, chrom

Cena: 8.000,- Kč s DPH

Cena: 5.500,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Vana:
RAVAK CLASSIC 170
1700x700mm, bez nožiček,
akrylátová, obdélníková, bílá

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

LAUFEN SOLUTIONS
1700x700mm akrylátová, bílá

HERITAGE BLENHEIM
1700x700mm, bez otvoru pro
baterii, akrylát, bílá

Cena: 4.000,- Kč s DPH

Cena: 4.500,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Vanová baterie:
HANSGROHE ECOSTAT E DN15,
termostatická, nástěnná, pro 2
spotřebiče, chrom

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

IDEAL STANDARD TONIC II
DURAVIT C.1 150mm,
DN15 nástěnná, páková, chrom nástěnná, termostatická,
chrom

Cena: 3.000,- Kč s DPH

Cena: 9.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Sprchový set:
HANSGROHE CROMETTA E 240x240mm, s
hlavovou sprchou 240 1jet EcoSmart, chrom

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

GROHE EUPHORIA SYSTÉM 260 sprchový
set 260 mm, chrom

GROHE RAINSHOWER SYSTEM 210
sprchová souprava hlavové a ruční sprchy,
chrom

Cena: 2.000,- Kč s DPH

Cena: 8.000,- Kč s DPH

☐

☐

BE SURE of us…

Chlazení:
Příprava na klimatizace

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

Bez přípravy na klimatizace

Cena: -15.000,- Kč s DPH
☐

BE SURE of us…

Venkovní dlažba:
GENEVA - MARMO
50 × 50 × 5

GENEVA - ARENO
50 × 50 × 5

GENEVA - ACERO
50 × 50 × 5

GENEVA - TROPICO
50 × 50 × 5

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

MILÁNO - CAPPUCCINO
80 × 40 × 8

MILÁNO - MARMO
80 × 40 × 8

MILÁNO - MARMO
80 × 40 × 8

MILÁNO - LATTE
80 × 40 × 8

Cena: 4000,- Kč s DPH

Cena: 4000,- Kč s DPH

Cena: 4000,- Kč s DPH

Cena: 4000,- Kč s DPH

☐

☐

☐

☐

Vnitřní schodiště:
Zakřivené dřevěné schodiště vč.
zábradlí a madla

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

BE SURE of us…

Oplocení:
Pletivo ZN+PVC 50,
1,65/2,5/1600 MM Bez zapl. ND
Antracit 25M

Cena: 0,- Kč s DPH
☐

NYLOFOR 3D S PROLISEM LIGHT PILOFOR 2D BEZ PROLISU
ZN+PVC ANTRACIT 1530X2500 SUPER FE 1630X2500 MM,
MM
VÝŠKA 1630 MM

Cena: 8.000,- Kč s DPH

Cena: 13.000,- Kč s DPH

☐

☐

Betonové oplocení výšky 2 m
bez možnosti klientské změny splnění podmínky výstavby

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

BE SURE of us…

Zámková dlažba:
Betonová zámková dlažba BEST
KLASIKO přírodní, výška 80 mm

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Carport:
ŽB zeď z bednících pohledových Dřevěná střecha Carportu s
tvárnic - barva šedá
krytinou PVC a klempířskými
prvky v odstínu anthracit

Cena: 0,- Kč s DPH

Cena: 0,- Kč s DPH

☒

☒

Zadní paravan Carportu vč.
Dveří

Cena: 25.000,- Kč s DPH
☐

BE SURE of us…

Střešní okno:
Velux GZL MK10 1051B
780x1600

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Střešní výlez:
Velux GVK 0000Z 460x610

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

BE SURE of us…

Půdní stahovací schody:
Fakro LST 600/900

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Pergola:
Není součástí kupní ceny

Cena: 0,- Kč s DPH
☒

Závěrem
Nyní jste se dozvěděli, co vše je součástí ceny Vašeho nového domu. Nicméně se může stát, že jsme se Vám
netrefili do Vašeho vkusu a počítáme s tím, že s každým klientem budeme finální výběry a klientské změny
řešit individuálně.

BE SURE of us…

FAQ
1) Jak přesně se u nás řeší klientská změna?
Po podepsání rezervační smlouvy a před podpisem SOSBK dojde ke dvěma schůzkám mezi
developerem a klientem. Na prvním společném jednání dojde k odsouhlasení dispozice a všech prvků
týkajících se hrubé stavby (pokud dojde k rezervaci před samotným zahájením stavby). Na druhé
schůzce budou řešeny budoucí finální prvky (obklady, dlažby, podlahy, zásuvky, vypínače atd…). Tímto
bychom měli společně docílit finální kupní ceny nemovitosti.
Pokud dojde ke klientské změně po podpisu SOSBK, developer si vyhrazuje právo na kompletační
příplatek 5.000,- Kč bez DPH za každou konkrétní klientskou změnu.
2) Co když si nevyberu z knihy standardů?
V rámci časového prostoru mezi podpisem rezervační smlouvy a SOSBK, který je 60 dnů, developer
poskytne klientovi kontakty na dodavatele, kde bude mít klient možnost si vybrat zcela sám dle
vlastního výběru. Developer na základě výběru klienta provede kalkulaci, která bude klientem
odsouhlasena a výsledná cena nemovitosti bude o tuto částku navýšena/ponížena.
3) Mohu financovat koupi hypotéčním úvěrem?
Ano, je však nutné dodržet splátkový kalendář viz. “požadavky developera“ výše s tím, že každá
konkrétní banka přistupuje k průběžnému financování jiným způsobem. Developer Vám může
nabídnout financování za zvýhodněných podmínek u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
4) Mohu z kupní ceny vyjmout některou z dodávek?
Ne, developer si vyhrazuje právo na dokončení a kolaudaci všech objektů týkajících se výstavby RD
“Josefíny etapa II.“.
Neměnné položky jsou označeny ☒ v části STANDARD / VOLITELNÉ.
5) Může nabývat nemovitost cizinec a právnická osoba?
Ano, může. Dle mezinárodně platných smluv mohou cizinci nabývat nemovitosti určené k bydlení v ČR
bez omezení. Právnické osoby mohou nabývat nemovitosti v ČR v případě, že zde mají sídlo.
6) Kdy se stanu majitelem domu?
Majitelem domu se kupující stává zápisem Kupní smlouvy do katastru nemovitostí, a to zpětně k datu
podání návrhu na vklad Kupní smlouvy. Kupní smlouva se podepisuje po úhradě celé kupní ceny.

7) Co je to pasivní dům?
Pasivní dům (z německého Passivhaus, v Česku používán i termín energeticky pasivní dům, česká
zkratka PD) je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu
domu. Koncepce pasivního domu není architektonický styl nebo stavební systém, ale dílčí kapitola při
navrhování a projektování novostaveb nebo rekonstrukcí.

BE SURE of us…

BE SURE of us…

