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Praha, 27. listopadu 2014 

 
 
Pražský developer BEMETT op ět tla čí cenu svých nových projekt ů dolů – nově v Chýni 
nabízí byty za pr ůměrnou cenu 29.500 K č/m2 vč. DPH  
 
Přestože ceny bytů v poslední době zase rostou, developerská společnost BEMETT a.s. začíná  
s prodejem absolutně nejlevnějšího bytového projektu v Praze a okolí.  
Projekt „startovacích“ bytů Chýně na Praze – západ začíná na pouhých 24 tis. Kč včetně DPH, což 
odpovídá cenové úrovni roku 2006.  
 
„Levné startovací bydlení si své zákazníky nachází rychleji, oproti bytům ve vyšší cenové hladině. Proto 
se nadále snažíme zůstat leaderem nejlevnějšího nového bydlení v Praze i Brně, a to při zachování 
vysoké kvality nabízených novostaveb,“ uvedl marketingový manažer developerské společnosti 
BEMETT a.s. Jan Koubík.  
 
Ceny nových bytů v Chýni se tak přiblížily až na úroveň panelákových bytů na okraji Prahy, oproti kterým 
ale poskytují vyšší komfort bydlení a také lepší energetické parametry. „Všechny byty, které 
v současnosti developeři v ČR staví, s přehledem splňují energetickou kategorii B, nebo C,“ konstatoval 
ředitel společnosti HYPOASISTENT Pavel Bultas. Další výhodou nových bytů jsou podle něj nízké 
poplatky do společného fondu oprav.  Vzhledem k současnému vývoji cen a také momentální situace 
nízkých úrokových sazeb hypoték  se tak podle něj dá očekávat, že nová levná výstavba přiláká i ty 
zájemce, kteří dosud dávali přednost starším bytům na panelových sídlištích.  
 
 
 
Kontakt pro média: 
Koubík Jan, marketing manager 
BEMETT, a.s. 
T: 257 289 310, M: 731 156 559 
E: koubik@vasebyty.cz 
 
 
 
Developerská společnost BEMETT, a.s., působí na tuzemském realitním trhu již čtrnáctým rokem. Za dobu své 
existence společnost úspěšně zkolaudovala přes 2 000 bytových jednotek a rodinných domů. Snahou společnosti 
je nabízet cenově dostupné bydlení v pražské a brněnské aglomeraci.   
V současnosti nabízí nové byty v Praze 10 – Kolovraty, dále v Jesenici a Jinočanech v okrese Praha-západ a také 
v brněnské čtvrti Slatina. Energeticky úsporné domy staví v Drahelčicích a nově také v Jinočanech. 
Více informací na www.vasebyty.cz 
Fotobanka pro novináře je volně k dispozici na adrese  www.vasebyty.cz/pro-novinare/foto 
 


