
 

 

 

 

Financování koupě 

 

 

1  Rezervační poplatek ve výši 50.000Kč 

Rezervační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy a je 

započitatelný na kupní cenu bytu

 

2 1. záloha – 

Jde o první splátku kupní ceny, do které se započítává již složený rezervační poplatek. Tato 

záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o 

 

3 2. záloha – 

Jde o druhou splátku kupní ceny. Tato záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podání 

návrhu na zápis Prohlášení vlastníka do Ka

 

4 Doplatek kupní ceny

Hradí se po dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu

 

Náklady klientem požadovaných 

budoucí kupní smlouv

 

 

 

 

Financování koupě bytu v projektu Rezidence Vrchlického

Rezervační poplatek ve výši 50.000Kč (byty 1kk a 2kk

Rezervační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy a je 

započitatelný na kupní cenu bytu.  

 10% z celkové kupní ceny  

Jde o první splátku kupní ceny, do které se započítává již složený rezervační poplatek. Tato 

záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o 

 20% z celkové kupní ceny 

uhou splátku kupní ceny. Tato záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podání 

návrhu na zápis Prohlášení vlastníka do Katastru nemovitostí.

Doplatek kupní ceny 

Hradí se po dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu

Náklady klientem požadovaných klientských změn

budoucí kupní smlouvě. 

www.rezidencevrchlickeho.cz

projektu Rezidence Vrchlického

(byty 1kk a 2kk), resp. 100.000Kč (byty 3kk a 4kk)

Rezervační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy a je 

Jde o první splátku kupní ceny, do které se započítává již složený rezervační poplatek. Tato 

záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy o budoucí kupní smlouv

uhou splátku kupní ceny. Tato záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podání 

tastru nemovitostí. 

Hradí se po dokončení výstavby a vydání kolaudačního souhlasu. 

klientských změn budou řešeny dodatkem je Smlouvě 

www.rezidencevrchlickeho.cz 

606 624 284 

projektu Rezidence Vrchlického 

(byty 3kk a 4kk) 

Rezervační poplatek je splatný do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy a je 

Jde o první splátku kupní ceny, do které se započítává již složený rezervační poplatek. Tato 

budoucí kupní smlouvě. 

uhou splátku kupní ceny. Tato záloha je splatná do 10 pracovních dnů ode dne podání 

budou řešeny dodatkem je Smlouvě o 


