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vybral som si byt, čo nasleduje Ďalej
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kontakt

o nás
Vážení klienti,
spoločnosť PASEO Development oslávila v septembri 2018 už
svojich 5 rokov na trhu výstavby rezidenčných projektov. Zrealizovali sme tri úspešné projekty a pripravujeme ďalšie. Každý
náš projekt priniesol na trh niečo nové, nepoznané a posunul
vyššie úroveň kvality rezidenčného bývania v Košiciach. Sme
presvedčení, že koncept bývania v našom novom projekte ViLLA
Borovica sa stane výstavnou skriňou košických novostavieb. Absolútnymi prioritami sú najvyššia kvalita, zameranie na inováciu
a správu domu postavených projektov - toto sú hodnoty, ktoré si
kupujete od spoločnosti PASEO Development.

Tomáš Domik,

výkonný riaditeľ PASEO Development
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František Siska,

technický riaditeľ PASEO Development
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v a borovca

ViLLA borovica
KOŠICE

by

Myšlienka projektu
Vážení klienti,
držíte v rukách prezentačnú brožúru projektu, ktorý je výsledkom spojenia konceptu bývania našich doterajších úspešných stavieb. Naším prioritným cieľom bolo spojiť technologickú jedinečnosť projektu Paseo GRUNTY s ponukou komunitného bývania projektu ViLLA
Kalvária. Chceme vám ponúknuť bývanie vo výnimočnom životnom prostredí, a to ako v
rámci vnútorného pozemku bytového domu, tak aj v jeho okolí. Sme presvedčení, že komfort bývania v bytovom dome ViLLA Borovica vám dokážeme poskytnúť na tej najvyššej
úrovni.

by
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Lokalita
Bytový dom ViLLA Borovica je situovaný v tichej lukratívnej oblasti mestskej časti Košice-Západ. Poloha bytového domu ponúka
výhľad na panorámu borovicového lesa, na Sídlisko KVP a záhradkársku oblasť. Neďaleko bytového domu sa nachádza turistický
chodník vedúci na Horný Bankov, Alpinku či Jahodnú. V okolí je prostredie vhodné na ľahkú turistiku, beh, cyklistiku a ďalšie športové aktivity. Bytový dom ViLLA Borovica sa nachádza v blízkosti centra mesta – 15 minút pešo a o pár minút menej prostriedkami
mestskej hromadnej dopravy, pričom na zastávke ste pešo za 7 minút. Rezidenčné bývanie na mieru obklopené lesom vám ponúka
relax, komfort a luxus pre váš voľný čas v kruhu rodiny a priateľov.

by
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čo je súčasťou ceny

Jedinečné technológie ako súčasť každého bytu
Cena za m² nie je vždy to najdôležitejšie. Technológie
použité v našom projekte sa používajú v ultramoderných,
pasívnych a ekologických stavbách.

bytu
Trvalo udržiavaná zeleň a záhony na pozemku v
starostlivosti záhradníka
Ponúkame vám koncept, kde krásny trávnik a udržiavaný
pozemok nie je len pri odovzdaní bytu, ale aj po rokoch
užívania. Relaxujte každý deň v príjemnom prostredí.

Uzavretý pozemok s rozlohou 3 600 m²
s bezpečnostnými zárukami
Projekt vám poskytuje komfort rodinného domu s
veľkým pozemkom, ktorý je plne pokrytý bezpečnostným systémom a oplotením.

Vlastná studňa a retenčné zásobníky na
zachytávanie všetkej dažďovej vody
Ekologický prístup k starostlivosti o zeleň, šetrenie životného prostredia a zachytávanie všetkej
dažďovej vody na pozemku zabezpečí vznik vlastnej zelenej oázy.

Garážové miesto s pivnicou
Súčasťou ceny bytu je aj vlastné garážové miesto so šikovným pivničným priestorom, umiestneným priamo pri
vašom zaparkovanom aute. Komfort vykladania a nakladania vecí je zabezpečený. Do bytu viac nemusíte nosiť
veci.

Vlastný záhon na pestovanie zeleniny,
ovocia a byliniek
Ku každému bytu máte k dispozícii vlastný pestovateľský
záhon, ktorého užívanie je dobrovoľné. Natrhajte si čerstvé ovocie a zeleninu, vychovávajte deti so zdravými návykmi a užívajte vlastné bioprodukty.

Saunový domček s vírivkou
Čo naše projekty okrem technológií odlišuje od
ostatných, je zázemie spoločných priestorov pre
komunitu obyvateľov. Luxusný inteligentný saunový domček vám poskytne komfort súkromného
wellness, dostupného v župane a v papučiach –
priamo z vášho bytu.

Okrasné jazierko
ViLLA Borovica vám ponúkne každodenný výhľad
na jazierko plné rýb, počúvanie žblnkajúcej vodnej fontány, nočné osvetlenie a zbavenie sa škodlivého hmyzu.
Systém separovaného odpadu
s kompostérom na organický odpad
Koncept bývania PASEO je orientovaný na ekonomickú a
ekologickú nenáročnosť, preto je samozrejmosťou systém
separácie odpadu. Špecialitou je vlastný kompostér na
pozemku na rastlinný odpad na výrobu vlastného hnojiva.
Služba samostatného správcu zodpovedajúceho za čistotu a starostlivosť o objekt
Naša spoločnosť bude zabezpečovať vlastnú správu objektu. V projekte ViLLA Borovica budete bývať, nie starať sa o bývanie.

www.paseodevelop.sk
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Bazén so slanou vodou
Prinášame vám vlastný bazén na uzavretom pozemku.
Keďže nám záleží na zdravom životnom štýle našich klientov, rozhodli sme sa využiť čistenie a úpravu vody prostredníctvom morskej soli. Užívajte si liečivé účinky slanej
vody priamo pod oknami svojho bytu.
Kuchyňa s plynovým grilom a plným vybavením
K dispozícii je letná kuchyňa, ktorú môžete využívať po
celý rok – na rodinné oslavy, posedenia s priateľmi či
susedmi. Komfort plne vybavenej kuchyne, kde z bytu
nosíte len suroviny potrebné na prípravu jedla. K dispozícii je aj výčap, chladnička a umývačka riadu.

Detské ihrisko ako súčasť
uzatvoreného areálu
Bez obáv o deti, bez automobilovej premávky, bez
nebezpečenstva voľne pohybujúcich sa zvierat a
cudzích ľudí. Vaše deti budú mať doma vlastný
zábavný park.
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aké technológie sú použité

Centrálna kotolňa

s tepelnými čerpadlami trieda A++

Samostatná rekuperačná jednotka v byte

v projekte

SYSTÉM VYKUROVANIA A CHLADENIA
CENTRÁLNA KOTOLŇA (SPOLOČNÁ PRE CELÝ OBJEKT),
v ktorej je ako zdroj tepla a chladu inštalované tepelné
čerpadlo.
Tepelné čerpadlo zabezpečuje:
– vykurovanie a chladenie pre všetky byty
– ohrev teplej pitnej vody pre domácnosti
– ohrev bazénovej vody

Inteligentný byt
Inteligentný bytový dom
Inteligentný saunový domček

FOTOVOLTAIKA

METEOSTANICA

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Úpravovňa vody
Centrálny vysávač
Zavlažovací systém trávnika a záhonov

VODA + ÚPRAVA VODY

ZÁHRADA
- trávnik + zavlažovanie
- okrasné rastliny + ovocné stromy
- parkové úpravy
SAMOSTATNÝ BYT

Ovládanie
na diaľku

Zásuvky

CENTRÁLNY
VYSÁVAČ

TV a internet

Exteriérové
žalúzie

Osvetlenie

Hudba

Zabezpečenie

Nastavenie teploty

REKUPERÁCIA

PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE A CHLADENIE

DOMOTRON
Inteligentná elektroinštalácia

„Pripravili sme pre vás
jedinečný koncept bývania“

Externé žalúzie napojené na meteostanicu
Hliníkové okná s izolačným trojsklom

REKUPERÁCIA
Je spôsob vetrania budov so spätným získavaním tepla. Princíp
rekuperácie vzduchu - z kuchyne, kúpeľne, WC je vzduch odvádzaný ventilátorom. Odpadový vzduch prúdi z týchto miestností s
vyššou teplotou do vetracieho zariadenia, kde mu výmenník tepla
odoberie časť tepelnej energie a odovzdá ju čerstvému vzduchu,
ktorý je do výmenníka privádzaný zvonku.

VYKUROVANIE BYTOV:
• podlahovým vykurovaním (PYD)
• možnosť stenového/stropného vykurovania

Výhody rekuperácie:
• výmena vzduchu
• výrazné zníženie obsahu CO2 vo vzduchu
• šetrenie až 90 % energie na ohrev vzduchu

MERANIE ENERGIÍ:
• samostatné meranie vykurovania
• samostatné meranie chladenia
• samostatné meranie pitnej a studenej vody

CHLADENIE BYTOV:
• podlahovým chladením (PYD)
• možnosť stenového/stropného chladenia

ZDROJ TEPLA A CHLADU:
• TEPELNÉ ČERPADLO ALPHA INNOTEC - tepelné čerpadlo získava energiu zo zemných vrtov, respektíve vzduchu
• OHREV TEPLEJ PITNEJ VODY - ohrievač teplej pitnej vody zabezpečuje dodávku teplej pitnej vody pre byty
• ZEMNÉ VRTY
Viac informácií: www.klimateplo.sk
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čo je to Domotron?
SmartHome systém Domotron zvládne autonómne
ovládať všetky domáce technológie – osvetlenie,
tienenie, kúrenie, chladenie, vetranie, rekuperáciu,
klimatizáciu. Všetky technológie vo vašej domácnosti
sú prepojené cez centrálnu jednotku a celý systém je
súčasťou elektroinštalácie. Vďaka tomu dokáže Domotron prinútiť technológie spolupracovať, čo vám
prinesie množstvo výhod.

Bezpečnosť
Komfort a zdravie
Kontrola a prehľad
nahradí iné systémy
Ochrana pred škodami
trend
úspory
Užívateľské rozhranie

Výhody Domotronu vo vašej domácnosti:

spolupráca paseo
a domotron
Inteligentné ovládanie Domotron – skutočne chytrá domácnosť
Výnimočné a blízke partnerstvo spoločností Domotron a PASEO Development prináša do bývania inovácie, o ktorých sa mnohým developerom
ešte len sníva. Vie o tom aj množstvo spokojných zákazníkov v projektoch ViLLA Kalvária, Paseo GRUNTY a Home4ALL. Výnimkou nebudete ani
vy, ak sa rozhodnete bývať vo ViLLE Borovica. V štandarde vášho apartmánu nájdete aj inteligentné ovládanie všetkých domácich technológií.

www.paseodevelop.sk
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• domáce technológie budete mať pod kontrolou aj na diaľku cez smartfón,
• všetky nastavenia smart domácnosti si viete kedykoľvek zmeniť na základe svojich preferencií a životných situácií,
• smart domácnosť dokážete ovládať cez aplikáciu, nástenné tlačidlá, hlasom alebo cez internetový prehliadač,
• funguje aj bez pripojenia na internet,
• spotrebu energií viete maximálne zredukovať a tým šetriť svoje financie a našu planétu,
• osvetlenie reaguje na vašu prítomnosť i súmrak, zároveň vám umožňuje vytvárať si svetelné scény,
• o rolety a žalúzie sa nemusíte starať - o všetko sa postará ranná, večerná, slnečná a veterná automatika,
• zariadenie vám umožní vytvárať si akcie,
• pred odchodom z domácnosti stlačením jedného tlačidla vypnete všetky svetlá, stiahnete žalúzie a vypnete kúrenie,
• rovnaký hardvér, ktorý ovláda ropné terminály a elektrárne, ovláda aj vašu domácnosť,
• je maximálne stabilný a spoľahlivý,
• aj z obyčajných technológií urobí smart, nemusíte kupovať špeciálne smart svietidlá alebo smart rolety.
Viac informácií: www.domotron.com
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úžitok z bývania v projekte
villa borovica
Tepelný komfort – kúrenie a chladenie
V každej izbe je individuálna teplota podľa požiadavky jej obyvateľa, automatické rozlíšenie zimného alebo letného obdobia.
Nastavte si bez problémov teplotu v kúpeľni na 23 stupňov, v
obývacej izbe na 22 stupňov a v spálni na 19 stupňov.
Vzduchový komfort
Potrebujete v byte vyvetrať a musíte preto otvárať okná? Otváraním okien v zimnom období však automaticky teplo z bytu
uniká, naopak – v letnom období teplo do bytu vniká. Tento
spôsob získavania čerstvého vzduchu už viac nie je potrebný.
Využívajte systém rekuperácie a užívajte si výhody čerstvého
vzduchu, pričom ste zároveň chránený pred exteriérovým hlukom.

Bývajte, nestarajte sa o bývanie
Súčasťou starostlivosti o vaše bývanie sú aj služby záhradníka, predovšetkým:
• starostlivosť o zeleň a udržiavanie pozemku,
• starostlivosť o priestory saunového domčeka,
• starostlivosť o čistotu spoločných priestorov a záhradného domčeka.
Bývanie v koncepte PASEO vám umožní vychovávať deti v súlade s prírodou, bude ich viesť k ochrane životného prostredia, k pestovaniu plodín, k využívaniu dažďovej vody a k celkovému ekologickému prístupu k životu.

Rýchle a komfortné vysávanie
Výrazne šetrite priestor, ktorý je štandardne určený na skladovanie vysávača, keďže v interiéri máte len hadicu. Nasávaný
vzduch je odvádzaný von a nevíri prach v byte. Veľmi vhodný
pre alergikov. Rýchle čistenie bez špiny – vyhadzujete celé
vrecká.
Možnosť aktívneho športovania
na uzavretom pozemku
Bazén, detské ihrisko, preliezky, trampolína, street workout
posilňovňa. Navyše bežecké a cyklistické trasy sú v blízkosti
objektu, bez kontaktu s cestnou premávkou.
Bezpečnosť detí
Uzavretý pozemok, vlastné ihrisko, trampolína.

Automatizácia domácnosti a bytového domu
Váš inteligentný byt dokáže za vás myslieť, spracovávať informácie a vykonávať tieto činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ak do okien bytu svieti priame slnko, v tom momente sa externé žalúzie automaticky zatvoria a nepustia teplo do bytu,
odchodovým tlačidlom vypnete všetky svetlá a znížite kúrenie,
o 22. hodine sa automaticky vypne televízor v detskej izbe,
zapnete si saunu na vopred zvolený čas alebo na diaľku,
jedným tlačidlom si vytvoríte obľúbenú atmosféru v byte zatienením, nastavením predvolených svetiel a farebných tónov,
zdravá pitná voda,
nemusíte viac kupovať zmäkčovače do umývačky riadu alebo pračky,
výrazné zníženie znečistenia rýchlovarnej kanvice a kávovaru,
riad bez povlaku.
Staňte sa súčasťou komunity susedov, kde nie je priestor na anonymitu a cudzie spoločenstvo, kde starostlivosť o bezpečnosť bytovky a jej obyvateľov
je prioritou pre každého z vás.
Bezpečnostný systém na pozemku a v jeho okolí je samozrejmosťou.

www.paseodevelop.sk
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služba
paseo interiér
Cieľom našej služby PASEO Interiér je poskytnúť vám možnosť realizácie vlastného interiéru na kľúč už počas výstavby projektu,
následné odovzdanie hotového bytu pri kolaudácii projektu, nasťahovanie nových obyvateľov po kolaudácii bez ďalších stavebných úprav a zbytočného hluku a znečistenia.
Naši architekti sú pripravení v spolupráci s vami navrhnúť vám vysnívané bývanie na mieru, zabezpečíme vám základné 3D
vizualizácie vášho interiéru, aby ste mali predstavu, ako bude váš nový byt vyzerať.
Ďalšou výhodou je stavebný dozor nad realizáciou, objednanie jednou zmluvou o dielo a fakturáciou s dvoma platbami. Jeden
preberací protokol a prevzatie bytu.
V rámci spolupráce s našimi obchodnými partnermi realizujúcimi interiér vám vieme zabezpečiť vyššiu triedu materiálov s 15
až 20 % zľavami.

Kategorizácia klientských zmien

čo nie je súčasťou kúpnej
ceny za byt

KLIENTSKá ZMENA 1

KLIENTSKÁ ZMENA 2

ŠTANDARD (v cene bytu)

PREMIUM (nie je v cene bytu)

Možnosti výberu predvolených variantov:
• kuchyňa
• kúpeľňa

Základné zmeny polohy:
• zariaďovacích predmetov - sanita
• elektroinštalačných koncových prvkov

Zachovanie polohy a počtu rozvodov, elektroinštalačných koncových prvkov (vypínače, zásuvky, rozvody Domotron) a svietidiel.

Zachovanie polohy a počtu rozvodov, elektroinštalačných koncových prvkov (vypínače, zásuvky, rozvody Domotron) a svietidiel.

Vážení klienti, už viete veľmi dobre, čo všetko je súčasťou kúpnej ceny bytu. Sme presvedčení, že vás koncept bývania ViLLA Borovica oslovil natoľko, že prejavíte záujem o kúpu svojho vysnívaného bývania práve v našom projekte.

KLIENTSKÁ ZMENA 3

DELUXE (nie je v cene bytu)
Zmeny polohy a počtu:
• zariaďovacích predmetov - sanita
• elektroinštalačných koncových prvkov
(vypínače, zásuvky, svietidlá)
• nadštandardné požiadavky
Tieto zmeny sú podmienené úpravou realizačného projektu v časti architektonicko-stavebného riešenia.
Prílohu k formuláru klientskej zmeny bude
tvoriť nový výkres a cenová ponuka, ktorá
bude spracovaná firmou PASEO Interiér, prípadne dodávateľom.

Aké ďalšie náklady je nevyhnutné vynaložiť, aby ste sa priblížili k svojmu cieľu: kúpeľňa – obklady, dlažba, sanita, kuchyňa so spotrebičmi, podlahy, dvere a zárubne, vstavané skrine, zariaďovacie prvky v interiéri – stôl, stoličky, sedačka, postele a nábytok, interiérové prvky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu.
www.paseodevelop.sk
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prízemie
Villa borovica
Možnosť umiestnenia vínnej pivnice
alebo vínneho baru - 1NP

BYT č. 1.1
Obytná plocha 59,51 m² + záhrada 60 m²

BYT č. 1.2

+ 1x garážové státie
+ vínny bar raxi v cene bytu

BYT č. 1.3

4

3

Obytná plocha 101,33 m² + záhrada 89 m²

5

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie
+ vínna pivnica raxi v cene bytu

Obytná plocha 95,84 m² + záhrada 112,80 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie
+ vínna pivnica raxi v cene bytu

2

BYT č. 1.4

1

Obytná plocha 65,45 m² + záhrada 64,40 m²

6

+ 1x garážové státie
+ vínny bar raxi v cene bytu

BYT č. 1.5
Obytná plocha 75,47 m² + záhrada 61,30 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie
+ vínny bar raxi v cene bytu

BYT č. 1.6
Obytná plocha 70,94 m² + záhrada 62,50 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie
+ vínny bar raxi v cene bytu

www.paseodevelop.sk
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I. poschodie
Villa borovica
BYT č. 2.1
Obytná plocha 59,51 m² + BALKÓn 7,88 m²
+ 1x garážové státie

BYT č. 2.2
Obytná plocha 95,83 m² + BALKÓn 15,76 m²

6

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 2.3

4

3

5

Obytná plocha 101,58 m² + BALKÓN 15,76 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 2.4
Obytná plocha 61,09 m² + BALKÓN 7,88 m²

2

+ 1x garážové státie

1

7

BYT č. 2.5
Obytná plocha 72,44 m² + BALKÓN 8 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 2.6
Obytná plocha 75,50 m² + balkón 15,76 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 2.7
Obytná plocha 70,98 m² + BALKÓN 7,88 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

www.paseodevelop.sk
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Ii. poschodie
Villa borovica
BYT č. 3.1
Obytná plocha 59,51 m² + BALKÓn 7,88 m²
+ 1x garážové státie

BYT č. 3.2
Obytná plocha 95,83 m² + BALKÓn 15,76 m²

6

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 3.3

4

3

5

Obytná plocha 101,58 m² + BALKÓN 15,76 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 3.4
Obytná plocha 61,09 m² + BALKÓN 7,88 m²

2

+ 1x garážové státie

1
7

BYT č. 3.5
Obytná plocha 72,44 m² + BALKÓN 8 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 3.6
Obytná plocha 75,50 m² + balkón 15,76 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 3.7
Obytná plocha 70,98 m² + BALKÓN 7,88 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

www.paseodevelop.sk
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Iii. Poschodie
Villa borovica
BYT č. 4.1
Obytná plocha 59,51 m² + BALKÓn 7,88 m²
+ 1x garážové státie

BYT č. 4.2
Obytná plocha 95,83 m² + BALKÓn 15,76 m²

6

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 4.3

4

3

Obytná plocha 101,58 m² + BALKÓN 23,64 m²

5

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 4.4
Obytná plocha 61,09 m² + BALKÓN 7,88 m²

2

+ 1x garážové státie

1
7

BYT č. 4.5
Obytná plocha 72,44 m² + BALKÓN 8 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 4.6
Obytná plocha 75,50 m² + balkón 15,8 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 4.7
Obytná plocha 70,98 m² + BALKÓN 7,88 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

www.paseodevelop.sk
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iv. Poschodie
Villa borovica
Luxusné byty s priestrannou terasou,
zelenou strechou
a jedinečným výhľadom.
2
3

BYT č. 5.1
Obytná plocha 105,63 m² + TERASA 116,85 m² + BALKÓn 7,88 m²

1

+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 5.2
Obytná plocha 117,20 m² + TERASA 90,60 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

BYT č. 5.3
Obytná plocha 97,93 m² + terasa 77,33 m²
+ 1x garážové státie, 1x vonkajšie státie

www.paseodevelop.sk
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raxi - vínne pivnice
Ponúkame vám štyri veľkosti vínnych pivníc s kruhovým či oválnym pôdorysom, ktoré majú rôzne stupne výbavy, širokú ponuku
materiálov a poklopov s príslušenstvom.
Optimálne podmienky na uchovanie vašej zbierky vín.
Inštalácia do rozostavaných nehnuteľností a do novostavieb.
Pivnice budujeme do 10 dní bez zásahu do plynulého chodu domácnosti.
Poradíme si s podlahovým kúrením, skalnatým podložím aj spodnou vodou.

vínny bar - raxi

spolupráca paseo

Ohromte svojich priateľov efektným vysúvacím barom.

raxi - vínne pivnice

Tri veľkosti baru s kapacitou 250/500/750 fliaš.
Vysunutie z podlahy do 10 sekúnd.
VÍNNE PIVNICE

inštalácia do nehnuteľnosti vo výstavbe

Použité materiály je možné dokonale prispôsobiť vašej podlahe a fantázii.
Naše vínne pivnice RAXI vychádzajú z pôvodného francúzskeho konceptu kruhových pivníc s vnútorným vretenovým schodiskom Helicave, ktorých história siaha do
roku 1977 a ktorej autorom je Georges Harnois.

inštalácia do novostavby
poklopy rôznych tvarov
LED podsvietenie

Náš koncept pôvodne vznikol pre inštaláciu pivníc do
už hotových domov. Umožňoval vybudovať pivnicu už
za 10 dní počas bežného chodu domácnosti a s rôznymi úrovňami výbavy.

minibar
až 3 000 fliaš

Viac informácií: www.sklepy-raxi.cz

2-12 osôb

www.paseodevelop.sk

Optimálne teplotné podmienky pre vaše vína.
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naše projekty

vybral som si byt,
čo nasleduje ĎAlej

by

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ústna rezervácia na dohodnutý čas bez potreby finančnej zálohy,
podpis rezervačnej zmluvy a úhrada 15 % z ceny bytu,
stretnutie s architektmi spoločnosti vo vysnívanom bývaní – dve stretnutia v cene bytu,
podpis zmluvy o budúcej zmluve o prevode vlastníctva bytu pri zápise bytu na list vlastníctva ako „rozostavaný“
– doplatok 45 % z ceny bytu.
začiatok prác s architektmi na výbere interiéru bytu – výber štandardu typu A, B, C, úhrada 80 % z ceny štandardu,
možnosť 3D vizualizácie bytu za príplatok,
podpis kúpnej zmluvy pri kolaudačnom rozhodnutí – doplatok 40 % z ceny bytu,
podpis preberacieho protokolu a doplatok 20 % z ceny štandardu,
posledným krokom je odovzdanie bytu, zaškolenie klienta, odovzdanie protokolov, záručných listov a kľúčov.

Villa kalvária, 2016
Prvý výnimočný projekt na uzavretom pozemku so zázemím pre jeho obyvateľov. Projekt
ponúka 12 bytových jednotiek s garážou, saunový domček s altánkom, oddychovú zónu a
okrasnú  zeleň  so starostlivosťou. Súčasná  komunita susedov potvrdzuje benefity bývania
v tomto projekte, ktorý sa zároveň môže pýšiť energetickým certifikátom triedy A1 ako prvý 
pasívny bytový dom v Košiciach.

... a môžete začať bývať :-)
Výhody zariadenia interiéru bytu cez našu spoločnosť:
•
•
•
•
•
•
•

by

množstevné zľavy pre našich klientov,
výber interiéru bytu na jednom mieste,
profesionálny prístup našich partnerov,
možnosť kombinácie viacerých prvkov pri jednom type štandardu,
jeden preberací protokol, jedna záruka,
žiadne starosti klienta pri realizácii interiéru - PASEO kontroluje postupy,
po kolaudácii a podpise kúpnej zmluvy odovzdávame byt v štandarde, to je možnosť, ako rýchlejšie bývať.

Paseo grunty, 2018
Druhý výnimočný projekt našej spoločnosti ponúkajúci 55 bytových jednotiek. Technologicky
najvýnimočnejší bytový dom v Košiciach ponúka energetickú triedu A1, kúrenie a chladenie,
samostatnú rekuperačnú jednotku pre každý byt, inteligentnú elektroinštaláciu a ďalšie technické vychytávky. Samozrejmosťou konceptu je parkovacie miesto ku každému bytu v cene.

by

by

by

by

home4all, 2018
Tento projekt spája technologickú výnimočnosť s cenovou dostupnosťou pre klientov. Prvý projekt našej spoločnosti zameraný na výstavbu domov, ktorý je situovaný mimo Košíc v Maďarsku
blízko priemyselného parku Kechnec. Ponúka jedinečný splátkový systém kúpy domu bez hypotéky.

www.paseodevelop.sk
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referencie

realizátor

partneri

VÍNNE PIVNIC E
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Mäsiarska 72, 040 01 Košice
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+421 918 888 250
info@paseodevelop.sk
www.paseodevelop.sk
www.villaborovica.sk
/PASEO Development

