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Služby pro klienty v projektu Rezidence Vrchlického 

 

 

 Poradenství při výběru bytu 
 

 

 

Náš projekt známe a dobře se v něm orientujeme. Dovedeme naslouchat Vašim požadavkům a 

potřebám. Když k tomu přidáme dlouholeté zkušenosti, jsme si jisti, že s Vámi ten správný byt 

v Rezidenci Vrchlického vybereme. 

 

 Financování, hypotéční poradenství 
 

 

 

Dobrý a spolehlivý způsob financování je jednou z nejdůležitějších otázek při rozhodování o 

koupi bytu. Představíme Vám možnosti financování, projednáme případné individuální 

požadavky a jsme připraveni Vám pomoci vybrat optimální variantu v případě volby úvěrového 

financování. 

 

 Prezentace standardního vybavení bytů 
 

 

 

Ve spolupráci s koupelnovým studiem SIKO Jihlava, pro Vás připravujeme prezentaci budoucí 

koupelny v podobě vzorové kóje se všemi zařizovacími prvky, obklady a dlažbou, které jsou ve 

standardním vybavení bytů. Kóje bude umístěna v showroomu na adrese Brněnská 76/5482, 

Jihlava. Pro všechny budoucí klienty našeho projektu jsme společně s tímto partnerem zároveň 

připravili zajímavé benefity.  

 

 Balíčky nadstandardního vybavení 
 

 

 

Pro klienty projektu je připravena atraktivní nabídka nadstandardního vybavení koupelen a 

dveří v podobě cenově zvýhodněných balíčků. Více informací získáte u prodejce. 

 

 Klientské změny 
 

 

 

Dispozice bytů byly odladěny do všech detailů s důrazem na jejich funkčnost a při výběru 

dodavatelů jsme vsadili na osvědčené výrobce. Přesto se může stát, že se Vaše představa o 

materiálovém vybavení Vašeho nového bytu bude odlišovat od navržených standardů i 

připravených balíčků nadstandardu. V tom případě nabízíme službu klientských změn. 

 

 Informační newslettery 
 

 

 

Naše klienty informujeme o průběhu projektu, výstavby, zasíláme novinky a fotografie 

z výstavby. 

 



 
  
  

 
www.rezidencevrchlickeho.cz 

606 624 284 

 

 Předpřejímka bytu 
 

 

 

Předpřejímací technická prohlídka bytu Vám umožní nejen nahlédnout do rozestavěného bytu, 

ale především kontrolu kvality provedení. Tím se předejde případným nesrovnalostem při 

samotné přejímce bytové jednotky a posunu Vašeho stěhování. 

 

 Poradenství při změně trvalého bydliště 
 

 

 

Při pořízení nového bydlení, stěhování a změně adresy vzniká plno povinností, na které by se 

nemělo zapomenout. Našim klientům poradíme, na co si musí dát pozor a kde změnu adresy 

trvalého bydliště musí nahlásit. Znamená to pro Vás časovou a tím i finanční úsporu a vyhnete 

se možným nepříjemnostem. 

 

 Interiérový designer a vybavení interiérů 
 

 

 

Ve spolupráci se společností SEDEA, s.r.o. a designérským týmem z VSM Interier Design byl 

vypracován koncept možného řešení moderního a funkčního interiéru bytu v podobě studie, 

kterou si můžete prohlédnout na webových stránkách projektu v sekci Galerie. Může Vám 

posloužit třeba jen jako inspirace, nebo se s designéry dohodnete na spolupráci a ti Vám 

vypracují podrobný návrh vybraného bytu vč. 3D vizualizací. Domníváme se, že se Vám rady 

odborníků z oblasti interiérového návrhářství bytů, a to jak z hlediska pouhých tipů, triků a 

nápadů v rámci poradenství, tak grafických návrhů a samotných realizací interiérového 

vybavení, mohou hodit a pomohou Vám tak vytvořit originální domov. 

 

 Manuál užívání bytu 
 

 

 

Pro lepší orientaci po převzetí bytu, pohodový start a rychlejší zabydlení poskytneme všem 

klientům velmi potřebné rady v podobě Manuálu užívání bytu. 

 

 Internet 
 

 

 

Dnešní svět si bez internetu asi již nedovedeme představit. K většímu komfortu Vašeho bydlení 

přispěje také nejmodernější připojení v podobě optické zásuvky v bytě. Z nabídky tarifů 

společnosti M-SOFT Jihlava, připravených pro obyvatele domů v projektu Rezidence 

Vrchlického, si určitě vyberete. 

 

 
 


