10 tipů pro skvělé bydlení
1. Aplikace Můj byt
Vaše virtuální recepce 24/7 ● Objednejte si snídani ● Nahlaste
rozbitou žárovku ● Najděte si návod ke spotřebiči

1.

Břetislavka
Těsně druzí za domovem
Naším cílem je udělat
z Břetislavky skvělý místo
pro bydlení, posezení a setkávání.

2. Flow-box
Mějte pod kontrolou svou spotřebu vody a tepla ● Regulujte si
podlahové vytápění v bytě a to i na dálku přes aplikaci Můj Byt
● Otevřete si vjezd do areálu i garáž

2.

Vysokorychlostní
WIFI

3. Lednice, myčka, indukční deska
Prostorná lednice s mrazákem pro Vaše velké nákupy ● S
mytím nádobí Vám pomůže myčka s 5 mycími programy ●
Indukční desku zapnete podsvíceným dotykovým tlačítkem
● Teplotu regulujete tlačítky po stranách

3.

4. Praní a žehlení
K dispozici máte pračku ● Sušák máte připravený v bytě ●
Nechcete si prát sami? Využijte služeb naší prádelny

4.

Nekuřácký
objekt

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

5.

6. O2 TV air
133 kanálů, z toho 36 v HD kvalitě ● Nahrajte si svůj oblíbený
pořad ● Bohatá videotéka v dabingu i původním znění

6.

Děkujeme, že nekouříte
v bytech. Připravili jsme
pro vás na chodbě kuřácké
koutky.

Odpovědní
k přírodě

7. Snídaně
Posnídejte v příjemném prostředí restaurace Na Břetislavce
● Kdykoli mezi 7:45 a 10:00 hodinou ● Stačí si snídani
objednat den předem do 16:00 hodin a to prostřednictvím
aplikace Můj Byt

Buďte na Břetislavce online.
V celém areálu nabízíme
internet přes WI-Fi.
heslo:

7.

8. Pošta a nákup
Posílejte si poštu přímo na Břetislavku, každý byt má svou
poštovní schránku ● Nakupte potraviny a drogérii z www.rohlik.
cz nebo www.kosik.cz a nechte si ho doručit až do Vašeho bytu
● Po domluvě převezmeme váš zaplacený nákup či zásilku a
doručíme do Vašeho bytu. (Po-Pá 09:00-16:00)

9. Garáž
V areálu je možnost krytého parkování ● Parkovací místo lze
objednat přes aplikaci Můj Byt

8.

Rezidence Břetislavka

9.

V Šáreckém údolí 2766/1a
160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
info@bretislavka.cz
Tel.: (+420) 724 551 238

10. Zahrada
Pro zpříjemnění Vašich chvil strávených na Břetislavce
využijte relaxační zóny v zahradě ● Posaďte se na břehu
potoka s dobrou knihou nebo si vezměte džbánek Břetislavka
a dojděte si pro čepované pivo, které si pak v zahradě v
poklidu vychutnejte

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

10.

www.bretislavka.cz

