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SBD SEVER DOKONČUJE PŘESTAVBU  
KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR NA BYTY

V centru města Liberce

K dispozici je 7 bytů k pronájmu 
od srpna 2018

Bydlení přímo v centru města, 
v Lípové ulici. V krátké dochozí 
vzdálenosti terminál MHD, prodejna 
potravin Lidl  a lékárna naproti 
domu. V blízkosti OD Forum, 
restaurace, úřady.

Všechny byty jsou nové, po 
proběhlé rekonstrukci z kance-
lářských prostor. Jsou vybaveny 
kuchyňskými linkami.

Úsporné náklady na bydlení – byty 
jsou vytápěny z nové vlastní plynové 
kotelny společné pro těchto 7 bytů.

K jednotlivým bytům náleží 
sklepní kóje.

6 bytů je umístěno v přízemí, 
jsou snadno dostupné a není nutné 
překonávat schodiště. 1 byt v prvním 

nadzemním podlaží přístupný  
z terasy domu.

K jednotlivým bytům lze také 
pronajmout parkovací stání přímo 
před domem. K uzavření nájemní 
smlouvy požadujeme složení 
finanční jistoty (kauce) ve výši 
3 měsíčních nájmů a doložení 
způsobilosti nájemce hradit 
nájemné.

 V případě zájmu o pronájem 
bytu, prohlídku či další informace 
kontaktujte pana Michala 
Bezuchu, e-mail: bezucha@
sbdsever.cz, telefon 484 800 385 
nebo 777 760 786.

Údaje o jednotlivých bytech:

Podla í typ
jednotky Dispozice Velikost    

m2
sklepní kóje 

m2
Výše nájemného Poznámka

byt1 3+kk 80,30 5,37 14900

atelier 2 2+1 66,38 4,20 11800

byt3 2+kk 54,01 4,20 10800

byt4 1+kk 54,94 5,37 10800

byt5 1+kk 43,42 5,53 8600

byt6 2+kk 44,00 5,63 8600
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1.NP 72 +kk 70,09 4,21 13900
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1. Na fotografii je novostavba budovy, kte-
rou nedávno postavilo v Liberci SBD Sever. 
Na jaké adrese se budova nachází?

a) V ul. Lucemburská
b) V ul. Bažantí
c) V ul. Na Poříčí
d) Na Papírovém náměstí

2. Víte, kolik bytů a nebytových prostor cel-
kem spravuje SBD Sever?

a) cca 6.000
b) cca 8.000
c) cca 10.000
d) cca 16.000

3. Víte, kolik společenství vlastníků a byto-
vých družstev spravuje SBD Sever?

a) Asi 50
b) Okolo 100
c) Kolem 150
d) Přes 200

4. Na fotografii je nové sídlo budovy SBD Se-
ver v centru Liberce. Víte, v jaké ulici nyní SBD 
Sever sídlí?

a) V ul. Lípová
b) V ul. Papírová
c) V ul. Bažantí
d) V ul. Na Bídě

5. Kromě SVJ a malých bytových družstev 
spravuje SBD Sever také byty a nemovitosti  
v majetku měst a obcí. Dokážete ale určit, kte-
ré město mezi ně NEPATŘÍ?

a) Liberec
b) Česká Lípa
c) Jilemnice
d) Český Dub

6. Zpravodaj Severu je čtvrtletník, který vy-
chází dlouhou dobu. Kdy vyšlo jeho první čís-
lo?

a) V lednu 1997
b) V prosinci 1999
c) V březnu 2001
d) V květnu 2008

7. Dokážete odhadnout, kolik lidí navštíví 
SBD Sever v průměru za jeden měsíc?

a) 150
b) 400
c) 600
d) 1000

8. Předsedou představenstva SBD Sever je 
Petr Černý. Věděli byste, kolikátým předsedou 
ve více než 50 leté historii družstva je?

a) Pátým
b) Desátým
c) Patnáctým
d) Dvacátým

9. Ve kterém roce SBD Sever vzniklo?

a) 1960
b) 1965
c) 1969
d) 1970

10. A nejtěžší otázka na závěr. SBD Sever má 
šestičlenné představenstvo. Hned několik 
jeho členů vlastní příjmení, jehož prvním 
písmenem je písmeno „Š“. Víte, o kolik členů 
představenstva se jedná?

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

ZáBaVný letní test aneB co Všechno 
Víte či neVíte o sBD seVer:

Již V novém sídle SBD Sever a jeho 
zákaznickém centru došlo v květnu 2017 
nejen k rozšíření počtu otevíracích hodin  
v pokladně, ale také (po předchozím 

zkušebním provozu ve starém sídle) 
ke spuštění možnosti hradit platby 
bezhotovostní formou bankovní platební 
kartou přímo na účet družstva.

Obliba této formy placení stále roste. 
V  případě zákaznického centra SBD Sever 
je možné úhradu platební kartou provést 
i mimo pokladní hodiny.                          redakce

V ZÁKAZNICKÉM CENTRU SBD SEVER LZE TAKÉ 
PLATIT PLATEBNÍ KARTOU

Správné odpovědi naleznete na straně: 7
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NABÍDKA REALIT SBD SEVER

byt 2+kk (č. 22)  |  73,3 m2 + terasa 129 m2  |  5. nadzemní podlaží  |  ProDeJ  (3 989 000Kč vč. DPH)

                                 

byt 1+kk (č. 18)  |  54,2 m2  |  4. nadzemní podlaží  |  ProDeJ  (2 289 000 Kč vč. DPH)

byt 2+kk (č. 5)  |  53,5 m2  |  2. nadzemní podlaží  |  ProDeJ  (2 359 000 Kč vč. DPH)

byt 3+kk (č. 1)  |  91,6 m2  |  2. nadzemní podlaží  |  ProDeJ  (3 690 000 Kč vč. DPH)

byt 1+kk (č. 10)  |  54,1 m2  |  2. nadzemní podlaží  |  ProDeJ  (2 289 000 Kč vč. DPH)

rodinný dům  |  3 935 m2  |  Liberec, Kubelíkova  |  ProDeJ  (9 900 000 Kč vč. DPH)

Nabízíme k prodeji rodinný dům po kompletní rekonstrukci  
v ulici Kubelíkova 191 na klidném místě v Liberci. Kompletní re-
konstrukce v roce 2015 spočívala v opravě fasády (bez zateplení), 
byla provedena repase a nátěry oken, nová elektroinstalace, nová 
kanalizace, nový ohřev vody, vytápění – tepelné čerpadlo, nové 
podlahy nové kuchyně, koupelny.

V suterénu jsou 4 místnosti + WC a technické zázemí domu,  
v přízemí (87 m²) je po kompletní rekonstrukci byt 2 + 1, v 1. patře 
(87 m²) je po kompletní rekonstrukci byt 3 + 1, ve 2. patře (105m²) 
byt 3 + 1 a jedna obývací místnost, podkroví (80 m²), půda.

U vily je rozlehlá udržovaná zahrada s dvougaráží, skleníkem, je-
zírkem, kůlnou, udírnou a stodolou. Pozemkem protéká potůček, 
je udělána stavební příprava na osazení malou vodní elektrárnou 
o výkonu 2-5 kW.

Za bránou u domu jsou 3 až 4 parkovací místa. Parcelní čísla po-
zemků jsou: 846, 847, 800/6 a 796/10

Makléř: M. Gadas 777 750 991

Nabízíme k pronájmu nebo prodeji do osobní-
ho vlastnictví byty č. 1,  5, 10, 18, 22 v novostavbě 
bytového domu na rohu ulic Papírová a  Široká  
v samém centru Liberce, nedaleko Soukenného 
náměstí, v takzvaném „zlatém kříži“. Dům byl zko-
laudován v květnu 2016. 

Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou se  spo-
třebiči, laminátové podlahy, obklady v koupelnách, 
sanitární keramika a dveře s dřevěnými zárubněmi. 

POSLEDNÍ BYTY K PRODEJI V NOVOSTAVBĚ DOMU V UL. NA POŘÍČÍ

 

Dům splňuje veškeré nároky moderního a energeticky úsporného bydlení s nízkými provozními náklady. Dům je postaven z železobetonové-
ho monolitického skeletu s cihlovými vyzdívkami. Celý dům je zateplen a zakryt fasádními deskami CEMBRIT. V domě je vlastní plynová kotelna 
a výtah. Nízké náklady na služby. V přízemí domu jsou nebytové prostory.

Díky poloze v centru města jsou veškeré obchody, úřady či dopravní spojení v bezprostřední docházkové vzdálenosti. Lokalita je vysoce 
ceněna pro možnosti kulturně společenského vyžití.  Vhodné též jako investice.

V případě zájmu kontaktujte pana Robina Havlíčka, telefon: 777 750 993, e-mail: havlicek@sbdsever.cz
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