
Financování koupě  
z vlastních zdrojů

Parametry
REZERVACE

Rezervace po dobu 3 pracovních dnů 
(telefonicky, e-mailem).1/

HRUBÁ STAVBA

40 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů. 4/

REZERVAČNÍ SMLOUVA (RS)

Rezervační poplatek je 100.000,- Kč  
za každou bytovou jednotku. Splatný  
do 3 dnů od uzavření RS. Rezervace trvá 
po dobu 14 dní.

2/

VNITŘNÍ OMÍTKY

30 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů.5/

KUPNÍ SMLOUVA A PŘEVZETÍ  
JEDNOTKY

Uzavření kupní smlouvy po vydání 
kolaudačního souhlasu a úhradě celé 
kupní ceny.

7/

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

10 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů.6/

ZAHÁJENÍ VKLADOVÉHO ŘÍZENÍ  
U KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

Vlastnické právo kupujícího bude  
na základě kupní smlouvy zapsáno 
do katastru nemovitostí po uplynutí 
zákonné ochranné lhůty od podání 
návrhu na vklad. 

8/

Splátkový kalendář slouží výhradně  
k financování předmětu prodeje  
z vlastních finančních zdrojů klientů, 
tzn. předmět prodeje nelze a nebude 
možné použít jako zástavu třetím 
stranám. Varianta splátkového 
kalendáře musí být budoucím 
kupujícím určena již před podpisem 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
(SOSB). Veškeré uvedené platební 
podmínky jsou nastaveny s ohledem 
na obchodní model budoucího 
prodávajícího a nelze je měnit. 

www.comeniustowers.cz

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 
(SOSB)

20 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů od uzavření SOSB (do této 
částky je započítán rezervační poplatek).

3/
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COMENIUS TOWERS s.r.o.
Prakšická 2495
688 01 Uherský Brod
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Bc. Kristýna Pecnová 
info@comeniustowers.cz
+420 777 737 308



Financování koupě 
hypotékou
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Parametry
REZERVACE

Rezervace po dobu 3 pracovních dnů 
(telefonicky, e-mailem).1/

HRUBÁ STAVBA

40 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů. 5/

REZERVAČNÍ SMLOUVA (RS)

Rezervační poplatek je 100.000,- Kč  
za každou bytovou jednotku. Splatný  
do 3 dnů od uzavření RS. Rezervace trvá 
po dobu 14 dní.

2/
VNITŘNÍ OMÍTKY

30 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů.6/

KUPNÍ SMLOUVA A PŘEVZETÍ  
JEDNOTKY

Uzavření kupní smlouvy po vydání 
kolaudačního souhlasu a úhradě celé 
kupní ceny.

8/

KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

10 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů.7/

ZAHÁJENÍ VKLADOVÉHO ŘÍZENÍ  
U KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU

Vlastnické právo kupujícího bude  
na základě kupní smlouvy zapsáno 
do katastru nemovitostí po uplynutí 
zákonné ochranné lhůty od podání 
návrhu na vklad. 

9/

S financováním hypotečním úvěrem  
Vám rádi pomůžeme! Doporučujeme 
realizaci Vašeho hypotečního 
úvěru přes finančního poradce 
spolupracujícího s naší společností. 
Nabídne Vám nejvýhodnější podmínky 
různých bank, které umožní čerpání 
úvěru dle standardizovaných podmínek 
nastavených ve smlouvě o smlouvě 
budoucí kupní (SOSB). Náš finanční 
poradce Vám zajistí rychlou komunikaci 
s bankou a ušetří Vám některé 
administrativní komplikace, které byste 
museli podstoupit s jiným finančním 
poradcem.

Mgr. Dušan Machálek | finanční poradce                     
+420 736 603 924  
dusan.machalek@ovbmail.cz

www.comeniustowers.cz
www.dusanmachalek.cz

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ 
(SOSB)

20 % z celkové kupní ceny, splatnost  
do 10 dnů od uzavření SOSB (do této 
částky je započítán rezervační poplatek). 
Platba všech případných dalších vlastních 
prostředků je splatná nejpozději  
do 14 dnů před prvním čerpáním  
z hypotečního úvěru. Přesný termín  
bude uveden v SOSB.

4/

VÝBĚR FINANCUJÍCÍ BANKY

Kalkulace od různých bank Vám připraví 
náš finanční poradce Mgr. Dušan 
Machálek.3/
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Mgr. Dušan Machálek | finanční poradce 
Naardenská 141, 688 01 Uherský Brod
+420 777 737 308 | dusan.machalek@ovbmail.cz

Bc. Kristýna Pecnová 
info@comeniustowers.cz
+420 777 737 308


