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Brněnská 10 Podlaží Typ Velikost Cena prodej Vybavení Stávající stav

Byt 1 1.NP 1,5+kk 44,5 3 190 000 100% hotovo a pronajato

Byt 3 2.NP 3,5+kk 77,0 4 690 000 100% hotovo a pronajato

Byt 4 2.NP 3+kk 60,2 3 990 000 100% hotovo a pronajato

Byt 7 3.NP 4+kk 105,9 5 890 000 bez vybavení dokončení září

Byt 8 3.NP 2+kk 36,0 2 590 000 bez vybavení dokončení září

Byt 9 3.NP 2+kk 49,1 3 290 000 bez vybavení dokončení září

Byt 10 3.NP 2+kk 52,4 3 290 000 bez vybavení dokončení září



BYTOVÝ DŮM

Dovolujeme si Vám představit bytový dům na adrese Brněnská 10, 

Jihlava. Bytový dům prošel celkovou rekonstrukcí (voda, topení, 

elektro, úsporný centrální kondenzační kotel se zásobníkem teplé 

vody atd.); samozřejmostí jsou veškeré revize. 

Při rekonstrukci byly použity nadstandardní materiály (dřevěné 

masivní podlahy, špaletová dřevěná okna atd.) a nadstandardní 

technologie (videotelefon, čipový systém pro vstup do domu, 

dálkové odečty tepla a vody, optické připojení k internetu, atd.).



BYTY NA PRODEJ

Rekonstruované byty

Byty v přízemí a prvním patře

domu. V ceně zahrnuto

kompletní vybavení bytů.

Nové podkrovní byty

Byty v podkroví s 

mezonetovým spaním či

úložnými prostory. V ceně 

není zahrnuto vybavení bytu.



REKONSTRUOVANÉ 
BYTY

Chcete bydlet ve svém krásném bytě nebo mít moderní byt na

pronájem a nechcete řešit návrh interiéru a výběr vybavení? 

Udělali jsme to za Vás.

Součástí prodeje je kompletní vybavení bytů včetně televize, 

pračky se sušičkou, lednice, indukční varné desky atd. Vše je nové

a v perfektním stavu.

Prodej je přímo od majitele, nemusíte tedy platit provizi realitní

kanceláři. Byty jsou v současné době pronajaté a v případě

Vašeho zájmu může nájem pokračovat dále.



Byt č. 1 - 1,5+kk o výměře cca 45 m2 v 1.NP

3 190 000 Kč včetně vybavení



Byt č. 1



Byt č. 3 - 3,5+kk o výměře cca 77 m2 v 2.NP

4 690 000 Kč včetně vybavení



Byt č. 3



Byt č. 4 – 3+kk o výměře cca 60 m2 v 2.NP

3 990 000 Kč včetně vybavení



Byt č. 4



NOVÉ PODKROVNÍ
BYTY

Chcete bydlet v novém moderním podkrovním bytě s patrem pro 

spaní či úložné prostory? Chystáme pro Vás nové byty v podkroví 

budovy.

V bytech jsou projektovány otevřené podkrovní galerie a patra pro 

spaní nebo pro úložné prostory.

Předpokládaný termín dokončení bytů je v září 2022. 

Nabízená cena je při prodeji bez vybavení. V ceně bytu jsou 

započítány podlahy, vnitřní dveře, obklady, malba stěn (bílá). V ceně 

jsou zahrnuty i zařizovací předměty koupelny, tj. sprchový kout a 

umyvadlo včetně baterií, toaleta. Kuchyně v ceně není zahrnuta.



Byt č. 7 – 4+kk o výměře cca 106 m2 v 3.NP

5 890 000 Kč bez vybavení



Byt č. 7
V bytě místnost v patře pro spaní či  

úložné prostory o výměře cca 14 m2.

Cena bez vybavení, zobrazené 

vybavení dle návrhu architekta.



Byt č. 8 – 2+kk o výměře cca 36 m2 v 3.NP

2 590 000 Kč bez vybavení



Byt č. 8

V bytě místnost v patře pro spaní či 

úložné prostory o výměře cca 16 m2.

Cena bez vybavení, zobrazené 

vybavení dle návrhu architekta.



Byt č. 9 – 2+kk o výměře cca 49 m2 v 3.NP

3 290 000 Kč bez vybavení



Byt č. 9

Cena bez vybavení, zobrazené 

vybavení dle návrhu architekta.

V bytě místnost v patře pro spaní či 

úložné prostory o výměře cca 11 m2.



Byt č. 10 – 2+kk o výměře cca 52 m2 v 3.NP

3 290 000 Kč bez vybavení



Byt č. 10

Cena bez vybavení, zobrazené 

vybavení dle návrhu architekta.

V bytě místnost v patře pro spaní či 

úložné prostory o výměře cca 10 m2.



Karla Háva

Tel.: +420 702 023 814

Email: hava@sevenstones.cz

Pokud Vás některý z bytů 

zaujal, neváhejte nás 

kontaktovat.
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