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Praha, 4.října 2012 

 

BEMETT plošn ě zlevnil všechny dokon čené byty, aby z ůstal nejlevn ější  
 

K největšímu zlevnění nových bytů ve své historii přistoupila developerská společnost BEMETT.a.s. 
Velikost aktuální slevy se pohybuje od 5 % po 15 %  o které BEMETT plošně snížil ceny. Reaguje tak na 
nové levné projekty svých konkurentů, společností Ekospol a Central Group.  
 
„Naše byty se celkem dobře prodávaly i za stávající ceny, my ale dlouhodobě deklarujeme, že naše byty 
jsou nejlevnější v celém pražské regionu, a proto snižujeme ceny v obou našich projektech, tedy 
v Jinočanech i v Jesenici, uvedl marketingový manažer společnosti BEMETT a.s. Jan Koubík. 
 
„Díky aktuálnímu snížení dokážeme nabídnout nové byty 2+kk již od 1,6 mil. Kč a  byty 3+kk od 2,4 mil. 

Kč, vše samozřejmě včetně DPH a parkování, které je již zahrnuto v ceně.“ dodal Jan Koubík. 

 
Developerská společnost BEMETT a.s. se na výstavbu levných “startovacích“ bytů a domů zaměřuje už 
od roku 2000. Za tu dobu postavila už 1200 bytových jednotek v pražském a brněnském regionu a také 
na horách. V červnu 2012 zahájila výstavbu dalších domů o celkovém počtu 82 bytů v Jinočanech 
v okrese Praha-západ a také v brněnské čtvrti Slatina.  
 
Plných 72 % zákazníků společnosti BEMETT bylo letos ve věkové skupině do 35 let. Pro většinu z nich 
to bylo první vlastní bydlení.  
 
 
Kontakt pro média: 
Jan Koubík , marketing manager 
BEMETT, a.s. 
T: 257 289 310, M: 731 156 559 
E: koubik@vasebyty.cz 
 
Společnost BEMETT, a.s., působí na tuzemském realitním trhu již dvanáctým  rokem. Za dobu své existence 
společnost úspěšně zkolaudovala přes 1200 bytových jednotek a rodinných domů. Snahou společnosti je nabízet 
cenově dostupné bydlení v pražské a brněnské aglomeraci.   
Více informací na www.vasebyty.cz a www.bydlenibrno.cz.  
Fotobanka pro novináře je volně k dispozici na adrese  www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 


