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SH GLOBAL Skupina 
SH GLOBAL ELITE, nepremičnine in investicije, d.o.o.            
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II          
SI - 2000 Maribor   
E: info@shglobal.si                 
              
 
 
 

PAMETNE NIZKOENERGIJSKE VRSTNE HIŠE »PRESTIGE Line« 
NADSTANDARDNO NASELJE » SUNSET ELITE« MARIBOR 

 
 

 Osnovna cena »Prestige Line« vrstne hiše v delni 5. GF, s ***parcelo do 192 m2, brez 
*finalizacije notranjosti objekta, že od 195.999,00 € + 9,5% DDV.  
 

 
 Pričetek gradnje: 2018, vselitev zima 2018/2019. 

 
 Ponudba vključuje: 
 Zemljišče, GD in komunalna ureditev zemljišča. 
 Stroške sestave izvajalske oz. kupoprodajne pogodbe. 
 Zemljišče v velikosti do cca. 192 m2 ( S del – 41,5 m2, J del – 70,5 m2). 
 Izgradnjo vrstne »Prestige Line«  nizkoenergijske hiše v skladu s PZI v velikosti stanovanjske 

površine uporabne = cca. 121,6 m2, neto s terasama = cca. 151 m2 (v skladu s tlorisi iz 
specialnega kataloga tega naselja) + dvorišče. 

 Izvajalsko garancijo (podrobneje določeno v nadaljevanju). 
 Razporeditev prostorov in izvedbo fasade v skladu s tlorisi iz specialnega kataloga tega naselja. 
 Zunanji strokovni nadzor gradnje objekta (nadzornik z licenco). 
 Vris v kataster stavb, katastrski elaborat s hišno številko. 
 Vgrajene elektro inštalacije (vključno z vtičnicami in stikali) in strojne inštalacije v skladu s tlorisi. 

 Vgrajene inštalacije za vgradnjo lastne elektrarne – samooskrba z el. energijo - BREZ 
STROŠKOV ENERGIJE. 

 Inštalacija za polnjenje e-vozil (direktna vtičnica ob parkirišču). 
 Paket profi PAMETNIH INŠTALACIJ »ENTIALiving for SH GLOBAL« http://entia.si/ 

 
 

 VGRAJENI VRHUNSKI MATERIALI NAJBOLJŠIH ŠVICARSKIH, NEMŠKIH, AVSTRIJSKIH IN 
SLOVENSKIH PROIZVAJALCEV z dolgoročnimi garancijami in EU certifikati. 
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 Dodatna specifikacija vgrajenih nadstandardnih materialov in opreme 
 

 Dobava in vgradnja cevi talnega ogrevanja ter pasivnega talnega hlajenja (P - M), razdelilcev, 
dovoda do kurilnice (vse evropsko certificirani ponudniki z EU garancijo). 

 Vrhunska ALU vhodna vrata Pirnar - Premium - termoizolacijska in varnostna vrata. 
Izvzeti čitalci, LED osvetlitev in posebna potopljena potezala. 

 Vrhunska nizkoenergijska okna evropskega proizvajalca  MIK CE  (RAL 7016, znotraj bela), 
protivlomno okovje, s troslojno zasteklitvijo (standardna montaža). 

 Paket profi PAMETNIH INŠTALACIJ »ENTIALiving for SH GLOBAL« omogoča centralno in 
oddaljeno avtomatsko upravljanje razsvetljave, senčil, opc. prezračevanja in vtičnic (2 sklopa) 
preko pametnih telefonov, tabličnih računalnikov ali osebnih računalnikov. Centralno in 
oddaljeno upravljanje z domom preko interneta s pritiskom na samo 1 gumb. 

 Zunanje žaluzije evropskega proizvajalca na motorni pogon (senčila v dnevno nočnih prostorih). 
 Izvedba vseh strojnih inštalacij ter tuš kanalet brez rozet, ventilatorjev in tuš zastorov v skladu s 

tlorisi. 
 Izvedba vseh elektro inštalacij v skladu s projektom in tlorisi.  
 Dobava in vgradnja vtičnic ter stikal TEM MODUL LINE – bela barva. 
 Vgrajene inštalacije (internetna telefonija, internet, CaTV, alarmni sistem, IP videonadzor). 

 Ograja na vrtni strani objekta in zemeljsko poravnana parcela brez zazelenitve. 
 

 
 
Ponudba ne vključuje: 

 *Finalizacija objekta (notranjih vrat, keramike, talnih oblog v objektu in na terasah ter 
slikopleskarskih del). 

 Sanitarne opreme, svetil ter opreme za tehnično varovanje objekta. 
 Števcev in končnih priključnin dobaviteljem komunalne oskrbe (voda, elektrika, telekomunikacije), 

max. cca. 1.000 € z DDV. 
 Toplotne črpalke.  

 
 
Opcijska doplačila (cene brez DDV): 

 Zunanje enote (št. 7, 14, 21) – 10.000 €. 
 Zunanje enote (št. 1) – 15.000 €. 
 ***Doplačilo za večjo parcelo od 192 m2 – 200 €/m2. 
 Toplotna črpalka Panasonic »Aquarea All in one« (sanitarna voda, gretje in pasivno hlajenje), 

skupaj z montažo in priklopi - 6.000 €.  
 Prezračevalni hibridni sistem z delno rekuperacijo – Lunos - 3.000,00 € 
 *Kompletna finalizacija objekta, višji srednji cenovni razred, cca. - 13.000,00 €  

(notranja vrata - 1.500,00 €, keramika - 2.000,00 € , talne obloge – parket 4.500,00 €, talne 
obloge zgornja terasa - 2.700,00 €  in slikopleskarska dela – 2.500 €). 
 

 Električni stol za stopnice »Caster« – od 1.700 €. http://www.caster.si/ 
 Stopniščna ploščad »Caster« – 6.900 €. http://www.caster.si/ 
 Paket storitev iz Doma pod gorco https://www.dompodgorco.si/, vključno z SOS gumbom 

24/h. 
 
 
 
Eko subvencija: 
Pridobljena nepovratna sredstva iz strani EKO sklada RS za TČ in rekuperacijo se povrnejo podjetju SH GLOBAL ELITE d.o.o. 

 
 
Opomba: 

- V času gradnje si pridržujemo pravico do spremembe izvedbenih tehničnih detajlov v smeri nadgradnje projekta na podlagi 
predloga in potrditve sprememb odgovornih projektantov in arhitektov. 
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NETO IN BRUTO TLORISNE POVRŠINE ENOT: 
 

I. Uporabna, neto in bruto tlorisna površina hiše brez teras in nadstreškov ter lop - samo zunanji 
gabariti hiš. 
 
Uporabna stan. površina hiše brez teras (vse razen enot 7, 14, 21):   120,7 m2 
Uporabna stan. površina hiše brez teras (enote 7, 14, 21):                  121,9 m2 
 
K vsaki enoti se doda še neto cca. 30 m2 teras (6m2 – P + 24 m2 - 1N). Neto je cca. 150 m2 
 
BRUTO TLORISNA POVRŠINA HIŠE brez teras (enota 1):                   161,1 m2  
BRUTO TLORISNA P. HIŠE brez teras (vse razen enot 1, 7, 14, 21):    159,1 m2  
BRUTO TLORISNA POVRŠINA HIŠE brez teras (enote 7,14,21):          161,3 m2 
  
II. Bruto tlorisna površine objekta s terasami in nadstreški ter lopo – vse komplet. 

 

BRUTO TLORISNA POVRŠINA (enota 1):                                      224,26 m2  

BRUTO TLORISNA POVRŠINA (vse razen enot 1, 7, 14, 21):       220,22 m2  

BRUTO TLORISNA POVRŠINA (enote 7,14,21):                            223,08 m2 

 

PLAČILNI POGOJI ( 5. GF): 

1. 10% bruto pogodbene vrednosti (rezervacija ali ara) se plača na TRR prodajalca ob določitvi 

objekta in podpisu usklajene ponudbe.  

2. 90 % pogodbene vrednosti se plača ob prevzemu nepremičnine in ob vpisu lastništva v ZK.  

 

Strankam nudimo kreditno svetovanje za pridobitev najugodnejših hipotekarnih in eko kreditov za 

dobo vračila do 30 let. 

 
 

S podpisom tega dokumenta (dokončne ponudbe) ali prodajne pogodbe in plačilom are za nakup 
predmetne nepremičnine kupec - naročnik izjavlja, da je nakup nepremičnine dokončno potrjen.  
 
 
 
 
 
 

Naročnik - kupec:         Investitor -  prodajalec:  
 
 
____________________________________ 
 
 
 
____________________________________ 


