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NABÍDKA KOMPENZACE ÚROKŮ 

Podmínky nabídky 

 

Společnost JRD Development Group a.s., IČ: 086 24 500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, sp.zn. B 24813, sídlo: Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen 

„Mateřská společnost“) je mateřskou společností skupiny společností JRD a prostřednictvím svých 

dceřiných společností se zabývá výstavbou rezidenčních developerských projektů. 

Jednou ze skupiny společností skupiny JRD je též společnost JRD Development s.r.o., IČO: 03964990, se 

sídlem, Korunní 810/104, Vinohrady, 101 00 Praha 10 (dále jen „Developer“), jejímž společníkem je 

Mateřská společnost.  

Developer zveřejnil obchodní nabídku s názvem „Nabídka kompenzace úroků“ (dále jen „Nabídka“). 

 

Trvání Nabídky 

Předpokládaná doba trvání Nabídky je od 27.10.2022 do 31.12.2022.  

Developer si vyhrazuje právo Nabídku kdykoli zrušit a její podmínky změnit. Případné zrušení nebo změny 

podmínek nebudou mít vliv na práva klientů z již uzavřené smluvní dokumentace.   

 

Aplikovatelnost Nabídky 

Nabídka je aplikovatelná a mohou ji využít pouze klienti Developera, kteří v období trvání Nabídky uzavřou 

Rezervační smlouvu na nemovité věci v projektu s obchodním názvem Bohdalecké kvarteto (dále jen 

„Projekt“) se společností Michle 501 s.r.o., jako prodávajícím a klientem jako kupujícím. 

 

Podmínky Nabídky 

• Nabídka spočívá v poskytnutí kompenzace části úrokových nákladů klienta (dále jen „Kupujícího“) 

formou slevy z kupní ceny nemovité jednotky (bytu) v projektu Bohdalecké kvarteto. Tato sleva 

má Kupujícímu pomoci nést část úrokových nákladů na splácení jeho hypotečního úvěru.  

Výše kompenzace je rovna 90 000 Kč násobených výší čerpaného hypotečního úvěru v milionech. 

Příklad: V případě čerpání hypotéky ve výši 7,2 milionu korun činí kompenzace 648 000 Kč (7,2 x 

90 000 Kč). 

• Další podmínkou pro poskytnutí výše uvedené Nabídky je, že Kupující do 30 dnů od uzavření 

rezervační smlouvy na předmět budoucí koupě uzavře Smlouvu o hypotečním úvěru 

prostřednictvím služby JRD.HYPO.  
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• Slevu vyplývající z Nabídky nelze kombinovat s jakoukoliv jinou akční nabídkou či slevou 

poskytovanou při koupi jednotky Developerem (slevy se nesčítají), vyjma dodatečné slevy z kupní 

ceny bytu za financování službou JRD.HYPO. 

 

• Klienti s vlastními zdroji mají nárok na slevu z kupní ceny ve výši 7% v případě úhrady 100% kupní 

ceny (ponížené o uhrazený rezervační poplatek) do 14 dnů od podpisu Smlouvy o uzavření 

budoucí smlouvy o koupě jednotky, resp. SOSB.  

 

Developer bude klienty o Nabídce informovat na internetových stránkách  https://www.jrd.cz/cs, 

https://www.jrd.cz/cs/bohdalecke-kvarteto.html  v sekci DOKUMENTY.  

  

V Praze dne 26.10.2022 

 

 

Pavel Krumpár 

Obchodní a marketingový ředitel 

JRD Development s.r.o. 
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