
e2 3. NP

byt e2-303
e2-303.1 Předsíň 10,1 m2

e2-303.2 Obývací pokoj + kk 30,4 m2

e2-303.3 Ložnice 15,5 m2

e2-303.4 Ložnice 17,5 m2

e2-303.5 Koupelna 7,7 m2

e2-303.6 WC 4,0 m2

UŽItNÁ POdLahOvÁ PLOCha bytU 85,2 m2

POdLahOvÁ PLOCha bytU 90,4 m2

e2-303.7 balkon 8,0 m2

e2-303
On-line verzi karty bytu s aktuálními cenovými údaji naleznete na: WWW.byty-tRebeSIN.CZ/e2-303

3+kk3.e2

vybavení (nábytek, kuchyňská linka, el. spotřebiče, vestavné skříně) není součástí ceny bytu a je pouze ilustrativní.
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POPIS INFORMACÍ NA KARTĚ BYTU

E1 3. NP

BYT E1-303
E1-303.1 Předsíň 13,72 m2

E1-303.2 Obývací pokoj + kk 34,70 m2

E1-303.3 Ložnice 17,59 m2

E1-303.4 Ložnice 15,13 m2

E1-303.5 Koupelna 6,28 m2

E1-303.6 Koupelna 4,68 m2

E1-303.7 WC 4,14 m2

96,24 m2

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU 103,99 m2

E1-303.8 Lodžie 12,20 m2

E1-303
arty bytu s aktuálními cenovými údaji naleznete na: WWW.BYTY-TREBESIN.CZ/E1-303

3+kk3.
On-line verzi k

ilustrativní

Číslo bytu se skládá z údajů: E1-303

Objekt Číslo bytu  
na patře

Nadzemní 
podlaží

Schéma domu zobrazuje podlaží,  
ve kterém se nachází vybraný byt.

Přímý odkaz na online verzi karty 
bytu, kde najdete aktuální cenovou 
nabídku.

Schéma podlaží zobrazuje umístění  
bytu ve vybraném podlaží.

Tabulka výměr zobrazuje plochu 
místností bytu.

Plochy místnosti bytu.

Součástí užitné ani podlahové plo-
chy nejsou terasy, zatravněné terasy, 
lodžie, sklepní kóje nebo balkón.

Podlahová plocha bytu dle nařízení 
vlády č. 366/2013 Sb. bez půdorysné 
plochy všech svislých nosných 
i nenosných konstrukcí uvnitř bytu, 
ale včetně instalačních přizdívek 
a parapetů.

Půdorysná plocha všech místností 
bytu, včetně půdorysné plochy všech 
svislých nosných i nenosných kon-
strukcí uvnitř bytu, jako jsou stěny, 
sloupy, pilíře, komíny, instalační 
přizdívky a obdobné svislé konstruk-
ce; přičemž půdorysná plocha je 
vymezena vnitřním lícem svislých 
konstrukcí ohraničujících byt, včetně 
jejich povrchových úprav, a započítá-
vá se také podlahová plocha zakrytá 
zabudovanými předměty, jako jsou 
zejména skříně ve zdech v bytě, vany 
a jiné zařizovací předměty ve vnitřní 
ploše bytu.

Měřítko

Orientace bytu Kontakt na prodejce Developer projektu

Detailní zobrazení 
půdorysu bytu včetně 
možného uspořádání 
nábytku (nábytek není 
součástí ceny bytu).

Číslo místnosti bytu


