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Projekt financovaný Volksbank

za 1 Kč

GARANTOVANÉ

ÚROKOVÉ SAZBY



Chcete nový moderní dům v klidném prostředí a přitom blízko centra Ostravy?
Developerský projekt Slezská Ostrava nabízí moderní bydlení v rodinných domech. 
Využijte nabídky hypotečních úvěrů od Volksbank určené výhradně pro tento projekt!

SLEZSKÁ OSTRAVA

KONTAKTUJTE NÁS
Petra Bednarčiková 
Volksbank Ostrava
28. října 3138/41
Tel.: 595 133 425,
Mob.: 739 681 079
E-mail: bednarcikova.petra@volksbank.cz

www.volksbank.cz

PROJEKT „SLEZSKÁ OSTRAVA“
 Stavba: 33 rodinných domů v řadové výstavbě v klidném 

prostředí  

 Lokalita: 
 – ulice Koněvova a ulice V Korunce se nachází v klidné 

části Ostravy - Heřmanice 
 – 2 typy moderních rodinných domů s plochou střechou
 – krytá stání pro  automobily
 – oplocené zahrady s dřevěnými terasami,
 – v blízkosti je školka a také ZOO
 – snadná dostupnost z centra Ostravy zajišťuje MHD 

a cyklostezka

 Typ odkupu: osobní vlastnictví

Využijte nízké DPH 10 %
a investujte do nemovitosti
ještě letos!

INVESTOR
SLUG Finance a.s.
Novinářská 1113/3, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

Telefon: +420 605 271 447

E-mail: ostrava@slug.cz

www.slug.cz

VÝHODNÉ FINANCOVÁNÍ 
 Zvýhodněná kupní cena při financování prostřednictvím 

hypotéky od Volksbank

 Financujeme až 100 % tržní ceny nemovitosti 

 Financujeme až 50 % tržní ceny nemovitosti bez doložení 
příjmů

 Pro klienty projektu Slezská Ostrava speciální úroková sazba 
3,79 % p.a. (při splatnosti do 10 let)

 Zpracovatelský poplatek za 1 Kč 

 Odhad ceny nemovitosti ZDARMA 

 Splatnost až 30 let

 Rychlé posouzení a schválení úvěru 

 Odklad splátek jistiny na počátku splácení až o 60 měsíců

 Možnost výhodného pojištění schopnosti splácet úvěr

MODELOVÝ PŘÍKLAD SPLÁCENÍ ÚVĚRU
Kupní cena rodinného domu: 2 840 000 Kč 

Vlastní zdroje: 426 000 Kč 

Výše úvěru: 2 414 000 Kč 
Doba splatnosti: 30 let 

Délka fixace úrokové sazby: 3 roky 

Výše úrokové sazby: 4,09 % p.a. 
Výše měsíční splátky (tj. včetně úroků): 11 730 Kč 


