03
2020

Aktuální možnosti
stravování a kyvadlová
doprava v BB Centru
Vzhledem k aktuálním nařízením a opatřením vlády a dalších orgánů České
republiky došlo k dočasnému omezení provozu některých služeb včetně
uzavření několika stravovacích zařízení. Některé provozovny (zaměstnanecké
stravování) zůstávají nadále nájemcům budov přístupné. Další možnosti
stravování pak zajišťují restaurace prostřednictvím možností jídla s sebou
„take away“ či rozvozu.
Seznam dostupných možností dle jednotlivých budov (seznam se průběžně
aktualizuje) najdete na webových stránkách www.bbcentrum.cz v sekci Aktuality.
V rámci mimořádných opatření a snížení pohybu osob v rámci BB Centra došlo
také k úpravě jízdních řádů kyvadlových linek v areálu tak, že na každé lince nyní
jezdí vždy jeden eBus, a to ve zkráceném režimu do 17:00 hod. Aktuální jízdní
řády najdete také v sekci Aktuality na webu www.bbcentrum.cz.
Zároveň bychom Vás rádi informovali, že naše BB Centrum zůstává nadále
otevřené a v provozu s omezeními, která jsou v souladu s platnými nařízeními
a opatřeními vlády a dalších orgánů České republiky. Chováme se zodpovědně
a tým BB Centra dodržuje všechna doporučená opatření. S ohledem
na doporučená omezení jsme nadále připraveni v obvyklém režimu reagovat
na Vaše poptávky a dotazy.
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Arena: Nová kolekce
jaro/léto na e-shopu
„Všude, kde je voda, je i arena“… Prodejna na Brumlovce je vzhledem
k okolnostem dočasně uzavřena, kdo ale nechce přijít o novou kolekci
a chce se připravit na léto, může využít možnost nákupu na e-shopu
arenashop.cz.
Na webu přední světové značky s plaveckým a sportovním zbožím najdete
navíc i mnoho zajímavého čtení v sekci „blog“.
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Čeká Vás
konec fixační doby
u hypotéky?
Jak postupovat při blížícím se konci fixační doby u hypotečního úvěru Vám
poradí v OK POINTu. Češi, jak ukázal Broker Consulting FIXIndex, dávají
čím dál tím víc přednost delším fixacím – na dobu sedmi a deseti let. Delší
fixace jsou za stejnou nebo dokonce i výhodnější sazbu než dosud oblíbená
pětiletá. A jaké jsou možnosti Vašeho hypotečního úvěru?
Zjistit to můžete na pobočce v budově Brumlovka. Individuální schůzku
si můžete sjednat v rámci konzultačních hodin: v pondělí a ve středu
od 8:30 do 18:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:30 do 17:00 hod. nebo
v pátek od 8:30 do 16:00 hod.
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