
10 tipů pro skvělé bydlení

1. Aplikace Můj byt

2. Flow-box

3. O2 TV

4. Lednice, myčka, indukční deska

5. Praní a žehlení

6. Úklid

7. Nákupy potravin až k vám do bytu

8. Komfortní doručování zásilek

9. Skvělé dopravní spojení

10. Zajímavé tipy v našem Magazínu

Vaše virtuální recepce 24/7 • Objednejte si extra úklid, přistýlku či 
prádelnu •  Nahlaste rozbitou žárovku •  Najděte si návod ke spotřebiči

Mějte pod kontrolou svou spotřebu vody, elektřiny a tepla • Regulujte 
si na dálku teplotu ve vašem bytě • Zkontrolujte si, zda máte zavřená 
okna

O2 TV a Smart TV • Sledujte své oblíbené pořady z mobilu přímo 
na velké TV (Youtube, Netflix apod.) • Nahrajte si Váš oblíbený pořad • 
Videotéka s více než 1000 filmy

Prostorná lednice s mrazákem pro Vaše velké nákupy • S mytím nádo-
bí Vám pomůže myčka s 5 mycími programy • Indukční desku zapnete 
podsvíceným dotykovým tlačítkem • Teplotu regulujete tlačítky
po stranách

K dispozici máte pračku • Sušák máte připravený v bytě • 
Nechcete si prát sami? Využijte služeb naší prádelny

Jednou týdně Vám rádi uklidíme • Převlečeme Vaši postel, vyměníme 
ručníky • V případě potřeby si lze objednat i úklid navíc

Využijte možnosti nakoupit online a nechte si nákup donést 
až před dveře Vašeho bytu • Platíte pohodlně kartou na místě • 
Košík.cz • Rohlík.cz • Dámejídlo.cz

V případě, že máte zaplacenou zásilku, můžete si zboží nechat doru-
čit k nám do kanceláře, my Vám ho poté doručíme přímo k Vám do 
bytu • Naše adresa: V Šáreckém údolí 764/1, 160 00 Praha 6 Dejvice

Metro pár kroků od bytu • Vyhledejte to nejvýhodnější spojení pomocí 
aplikace IDOS • Pokud chcete vyšší komfort, využijte taxi služeb Uber 
či Bolt

V rámci našeho Magazínu pravidelně přinášíme tipy na zajímavé 
výlety, akce, restaurace po Praze i ČR
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Těsně druzí za domovem

Vysokorychlostní
WIFI

Nekuřácký
objekt

Odpovědní
k přírodě

Naším cílem je z Veleslavína 
udělat skvělý místo pro bydlení

Buďte na Veleslavíně online, 
připojte se na naši 

vysokorychlostní WIFI.

Heslo:

Děkujeme, že nekouříte v bytech.
Připravili jsme pro Vás 

venkovní kuřácké koutky.

Šetřte s námi naši přírodu.
Nepoužitý reklamní materiál
odkládejte u nás na recepci.




