
ZDARMA v celém Zlínském kraji inzertní realitní magazín 30.000 výtisků

800 986 635www.zvonek.cz

Ústí u Vsetína (okr. VS)

    

Rodinný dům se dvěma samostatnými byty (3+1 a 2+1), zahra-
dou a zděnou hospodářskou budovou. Hospodářská budova 
má charakter rekreační chaty s garáží. Zahrada 674 m2.

Uh. Hradiště - Vésky (okr. UH)

    

Pěkný RD 5+1 ve Véskách. Dům je udržovaný a je na pěkném 
klidném místě. Zimní zahrada se vstupem na dvorek s 
hospodářskými budovami a pěkným posezením, garáž.

Žítková (okr. UH)

    

RD na polosamotě, obklopen lesem a pozemky - 13.000m2. 
Dům byl kolaudován v roce 2000. Sestává z předsíně, dvou 
pokojů, kuchyně, koupelny a WC.

Průvodce našimi nejvýhodnějšími nemovitostmi nejen ve Zlínském krajiPrůvodce našimi nejvýhodnějšími nemovitostmi nejen ve Zlínském kraji

REALITNÍ NOVINY


č. 05/2008

REALITNÍ KANCELÁŘ S 15-LETOU TRADICÍ!

*Více o soutěži na str. 16
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S Agenturou Zvonek ZDARMA 

na Kanáry!

každý 20. klient 
s námi letí 
na Kanárské 
ostrovy!*

ve spolupráci s

člen realitní sítě

Z V O N E K
NAŠE NOVÉ POBOČKY:
BRUMOV - BYLNICE
budova České spořitelny
VESELÍ NAD MORAVOU
Tř. Masarykova 137
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Realitní agentura Zvonek, s.r.o. - J. Stancla 151
Realitas, s.r.o. - Masarykovo náměstí 155 
KYJOV
Masarykovo náměstí 17

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Veselí n./M.

Kyjov
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založeno r.1992

Svěřte prodej své nemovitosti realitní kanceláři s 15 - letou tradicí. 
Postaráme o se o rychlý a profesionální prodej Vašeho domu či bytu. 
Vy si zatím můžete dopřát večeři v luxusní restauraci.  
Zveme Vás! 

* Nabídka platí při podpisu výhradní smlouvy.

PŘIPIJTE SI 
NA ÚSPĚŠNÝ PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI!

   www.zvonek.cz

Koliba U černého medvěda nabízí komfortní ubytování v sedmi 
dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. V přízemí penzionu se nachází restau-
race, která nabízí nevšední kulinářské zážitky tradičních, ale i světových specialit, 
připravovaných na otevřeném ohništi, stylové prostředí pro slavnostní příležitosti a 
nezapomenutelnou atmosféru při pravidelných večerech živé hudby.

Koliba U černého medvěda 
U zimního stadionu č.ev. 4092 
760 01 Zlín 
tel.: +420577436908 
fax.:+420577436035 
web.: www.koliba-zlin.cz 
e-mail.: recepce@koliba-zlin.cz

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost a získejte 
ZDARMA poukaz na večeři v luxusní restauraci*

PARTNEŘI AKCE: KOLIBA U ČERNÉHO MEDVĚDA VE ZLÍNĚ A RESTAURACE HOTELU SLUNCE V UH. HRADIŠTI

800 986 635



VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

opět Vám přinášíme aktuální nabídku našich 
nejvýhodnějších nemovitostí nejen z celého 
Zlínského kraje. 

Pobočky realitní kanceláře AGENTURA 
ZVONEK nově naleznete i na jihu Moravy - 
ve Veselí nad Moravou a ve spolupráci s 
� rmou Realitas s.r.o. také v Kyjově. Také 
zde Vám naši realitní makléři nabídnou pro-
fesionální služby realitní kanceláře s tradicí 
od roku 1992. 

Pro všechny zájemce o naše služby jsme 
připravili další zajímavou akci:

“S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA 
NA KANÁRY”!

Soutěž probíhá v období od 20.5.2008 do 
20.11.2008.

Pravidla: Každý dvacátý klient, který 
prostřednictvím našich realitních kanceláří 
prodá nebo koupí rodinný dům, chatu, 
pozemek, nebo starší byt, nebo převede/
získá členská práva k družstevnímu bytu, 
poletí zdarma na týdenní dovolenou 
na Kanárské ostrovy!
Losování probíhá každý měsíc – vylosujeme 
vždy jednoho z dvaceti klientů zařazených 
do slosování. 

Více informací o soutěži naleznete na straně 16 
a na www.zvonek.cz.

 
Bc. Miroslav Zvonek, 
šéfredaktor  
Naše realitní noviny

Květen 2008 » OBSAH 

Miroslav
Zvonek
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PŘIPIJTE SI 
NA ÚSPĚŠNÝ PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI!

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost a získejte 
ZDARMA poukaz na večeři v luxusní restauraci*

PARTNEŘI AKCE: KOLIBA U ČERNÉHO MEDVĚDA VE ZLÍNĚ A RESTAURACE HOTELU SLUNCE V UH. HRADIŠTI

» Pro zájemce o moderní technologie jsme při-
pravili ve spolupráci s � rmou VS domy a.s, 
Vsetín dřevostavby v různých lokalitách ve Zlínském 
kraji, možnost výstavby i na Vašem pozemku. 

» Jde o domy různých velikostí a dispozic, vždy 
upravené podle potřeb a přání  zákazníka. 

» Výhodou této výstavby je dokončení ještě v roce 
2008, nenáročný provoz a nízké náklady na otop. 

» Samozřejmostí je zajištění výhodné hypotéky.

ušetřete na topení
nízkoenergetické rodinné domy podle Vašich představ

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ:

AGENTURA ZVONEK CZ
Adresa: Pod Nivami 330, Zlín 

Telefon: 602 77 22 55
E-mail: miro@zvonek.cz

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

S NÁMI UŠETŘÍTE!
pevná a konečná cena RD před podpisem smlouvy o dílo 
s přesným popisem obsahu dodávky

extrémně krátký čas montáže šetří Vaše prostředky jak na případném 
nájmu, tak i na úrocích u hypotéky

provozní náklady na vytápění jsou u našich domů ve srovnání se 
standardní zděnou výstavbou i několikanásobně nižší

DOMLUVTE SI PROHLÍDKU 
VZOROVÉHO DOMU 

V CENTRU ZLÍNA!

VÍCE INFORMACÍ NA 
TEL.: 602 77 22 55



ZALOŽENO R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

       

RD v atraktivní lokalitě nedaleko Zlína. V 
přízemí 2+1 + nedokončené podkroví (3 
pokoje). Velká a rovná zahrada. Plyn u domu. 
Celková plocha pozemku cca 650 m2.

Lhota u Malenovic (okr. ZL)

    

pobočka ZLÍN

pobočka ZLÍN
tř. T. Bati 199, Zlín 
(vedle Zlíňanky)
tel.: 577 214 180

       

Dvougenerační RD ve Vizovicích. Vhodný jak 
k bydlení, tak ke komerčním účelům, neboť je 
u hlavního tahu na Slovensko. U domu jsou 2 
dřevěné garáže, dílna a menší zahrádka.

Vizovice (okr. ZL)

    

       

Atraktivní novostavba dvougeneračního typu 
(2x 4+1), kolaudovaná v roce 2005, umístěná v 
pěkném a klidném prostředí, v koncové části 
výstavby. Pozemek o rozloze 808 m2.

Zlín - Štípa (okr. ZL)

    

pobočka ZLÍN - sídlo � rmy
Pod Nivami 330, Zlín 
(za Sokolovnou)
tel.: 577 200 100

       

Půldomek v blízkosti centra města. Rekon-
strukce střechy před 5 lety, nový příjezd k 
domu. K domu patří zděná garáž a menší 
kůlna za domem. Zastavěná plocha 66m2. 

Zlín - Letná (okr. ZL)

    

       

RD o velikosti 5+kk v řadové zástavbě v blíz-
kosti centra Vizovic. Dům prošel částečnou 
rekonstrukcí v r. 2006.  Agentura Zvonek Vám 
zdarma zajistí � nancování této nemovitosti. 

Vizovice (okr. ZL)

    

Dvougenerační RD ve Vizovicích. Vhodný jak 
k bydlení, tak ke komerčním účelům, neboť je 
u hlavního tahu na Slovensko. U domu jsou 2 
dřevěné garáže, dílna a menší zahrádka.



       

Zděný, jednopodlažní dům, z r. 1999, 2 bytové 
jednotky, 2+1 a 3+1, každá se samostatným so-
ciálním zázemím. Ústřední topení, napojen je 
na obecní vodovod. Cca 1000 m2 pozemku. 

Vizovice (okr. ZL)

    

       

Řadový RD o velikosti 4+1 + garáž, ve 
velmi klidné části obce. Ve dvoře je 
menší posklepená dřevěná hosp. budo-
va. Dům je v dobrém technickém stavu.

Brumov - Bylnice (okr. ZL)

    

       

Dvougenerační RD “okál”. V domě se 
nachází 2 bytové jednotky se samostat-
ným vchodem. Plynová přípojka na hr-
anici pozemku. Velmi hezký!

Velký Ořechov (okr. ZL)
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Vizovice 

       

RD 3+1 z r. 2006, jedná se o menší dům, 
půdorys 8x8m, zahrada je osázena okras-
nými dřevinami, dům se nachází v blízkosti 
lesa, na konci obce, v klidném prostředí.

Lukoveček (okr. ZL)

    

Brumov - Bylnice 

       

Půldomek s přístavbou po rekonstrukci 
(nová okna, nová střecha, venkovní zateplení 
domu a nová fasáda). U domu je zahrada 
361m2. Klidná oblast s krásným výhledem.

Půldomek Zlín - Lesní Čtvrť

    

Půldomek v blízkosti centra Zlína, po 
částečné rekonstrukci s nedokončenou 
dřevěnou přístavbou. Parkování je na 
vlastním pozemku. Přístavba je možná.

Zlín - Štefánikova (okr. ZL)

    

Půldomek s přístavbou po rekonstrukci 
(nová okna, nová střecha, venkovní zateplení 
domu a nová fasáda). U domu je zahrada 
361m

Půldomek Zlín - Lesní Čtvrť



       

Hezký RD ve středu městské části Zlín-
Kostelec; podsklepený, se dvěmi obytnými 
podlažími, garáží a zahr. altánkem; dům je na 
pěkném a dobře dostupném místě.

Zlín - Kostelec (okr. ZL)

    

       

Zrekonstruovaný čtvrtdomek na Letné - nová 
kuch. linka, větší koupelna, parkovací stání u 
domu, zateplený strop, pergola. Kolna na kola 
a nářadí, velký pozemek. Výhodná poloha.

Zlín - Letná (okr. ZL)

    

       

Řadový RD v centru obce určený k rekon-
strukci, dům se skládá z předsíně, kuchyně, 
pokoje a koupelny,  celková výměra pozem-
ku je 725 m2.

Machová (okr. ZL)

    

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME:

realitní kancelář s 15-letou tradicí!

rodinný dům do 3. mil. kč, 
stavební pozemek ve větším městě a byt 
1+1 nebo 2+1 kdekoliv.          
          

TEL: 602 77 22 55

NABÍDNĚTE NÁM NEMOVITOST NA 800 ZVONEK (800 986 635)



       

Prodej poloviny haly ve Zlíně - Mladcové o 
ploše cca 440 m2. Komerční objekt vhodný 
k výrobě, jako sklad, atd. Přístup po obecní 
komunikaci.

Zlín - Mladcová (okr. ZL)

     

       

Velmi zajímavý pozemek téměř v centru 
Fryštáku, obdélníkového tvaru s velmi 
mírným sklonem, IS jsou do vzdálenosti cca 
40 m, celková plocha pozemku - 1.181 m2.

Fryšták (okr. ZL)
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vykoupíme či zprostředkujeme 

PRODEJ i Vaší nemovitosti!

volejte zdarma

800 986 635 (800 ZVONEK)

pobočka ZLÍN > NEMOVITOSTI

       

Zahradní zděná chatka, celopodsk-
lepená, v Malenovicích za Tescem, velice 
dobře dostupná jak autem tak i MHD, v 
oplocené zahrádkářské kolonii.

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

    

       

Prodej exkluzivního pozemku v Halenko-
vicích, asi 6km od Napajedel. Celková plo-
cha pozemku je 3816m2. Od hlavní silnice je 
pozemek vzdálený cca 100m.

Halenkovice (okr. ZL)

    

       

Zasíťovaný pozemek (757 m2) s podílem na 
komunikaci. Vhodné pro stavbu zděného domu 
i dřevostavby (provedeme nacenění). Možnost 
bydlení ještě v letošním roce !! 

Zlín - Klabalská Louka (okr. ZL)

    

       

Velmi pěkná parcela - proluka v mírně 
svažitém terénu. Šíře parcely je cca 16m, celk-
ová výměra 799 m2. Ideální k zástavbě. V ÚP 
jako bydlení. Velmi dobrá dostupnost Zlínu.

Klečůvka (okr. ZL)

    

▪ Obklady a dlažby
▪ Stavební práce - řemesla
▪ Rekonstrukce koupelen
▪ Rekonstrukce bytových jader
▪ Sádrokartony
▪ Kuchyně - stolařské práce
▪ Vodo - topo - plyn
▪ Plastová a dřevěná okna, dveře
▪ Zateplení budov - fasády
▪ Elektromontáže
▪ Malování
▪ Prodej, realizace

Tel.: 577 219 247
Mobil: 603 168 703

E-mail: webmaster@psstav.cz
www.psstav.cz

ZLÍN - PRŠTNÉ 279

PŠ - STAV
 s.r.o.

       

Chata v klidném prostředí v zahrádkářské 
osadě Pod Homolou. Celá osada je oplocená 
a hlídaná. Chata ve velice dobrém stavu, má 
venkovní posezení, pozemek - 600 m2.

Horní Lhota u Luhačovic (okr. ZL)

    

       

Chata v oblíbené lokalitě, podsklepená, 
zděná, s jedním nadzemním podlažím a 
podkrovím. Chata je obklopená pečlivě 
udržovanou okrasnou zahradou.

Chata Horní Lhota (okr. ZL)

    

       

Velice hezká chata, v krásném 
prostředí nad obcí Napajedla. 600m2 
kompletně oplocené zahrady. Chata 
je ideálním místem na rekreaci!

Chata Napajedla (okr. ZL)

    

       

Prodej zavedeného hostince. Součástí budovy 
je sál pro 100 osob, výčep, karetní místnost, 
kuchyňka, sociální zařízení, skladovací pros-
tory, garáž, dvorek s posezením a velký sklep.

Hostinec Halenkovice (okr. ZL)

    

Prodej exkluzivního pozemku v Halenko-
vicích, asi 6km od Napajedel. Celková plo-
cha pozemku je 3816m
pozemek vzdálený cca 100m.


       

Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhle-
dem do okolí. Příjezd po zpevněné komu-
nikaci. Plocha pozemku je 2.200 m2.

Březnice (okr. ZL)

    

Velmi zajímavý pozemek téměř v centru 
Fryštáku, obdélníkového tvaru s velmi 
mírným sklonem, IS jsou do vzdálenosti cca 
40 m, celková plocha pozemku - 1.181 m



       

Velmi pěkný pozemek v centru Napajedel ve 
velmi pěkné lokalitě (pěší zóna u hřebčína) - 
proluka ve stávající výstavbě. Celková plocha 
pozemku 1031m2. Všechny sítě u paty pozemku. 

Napajedla (okr. ZL)

    

inzerce
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pobočka OTROKOVICE

pobočka Otrokovice
ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)
tel.: 577 932 608

nové byty 
OTROKOVICE

nádstavba domu služeb na sídlišti Trávníky
klidná lokalita uprostřed zeleně
byty ve 2. NP - rozlehlé terasy, ve 3. NP - balkon
vyhrazené parkovací místo
7x 3+kk a 2x 1+kk
samostatné plynové topení
bezbariérový přístup
dokončení - srpen 2008

DOMLUVTE SI NEZÁVAZNOU 

PROHLÍDKU BYTU...

ceny bytů: 
1+kk od 1.150.000 Kč
3+kk od 2.251.000 Kč 
(parkovací místo 
ZDARMA)

Ceny jsou včetně 
standarního vybavení

      



M O D E R N Í  B Y D L E N Í  V  A T R A K T I V N Í  L O K A L I T Ě

VYŘÍDÍME VÁM TO NEJVÝHODNĚJŠÍ FINANCOVÁNÍ!

ZALOŽENO R. 1992

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

POSLEDNÍCH 9 BYTŮ!



    

Zděný, prostorný, družstevní byt 4+1 
(81m2) s lodžií o velikosti 8,13 m2 a garáží 
16,3 m2. Samostatný plyn. kotel. Byt je 
vhodný i pro rodinu s více dětmi.

4+1 Zlín - Tečovice (okr. ZL)

   

pobočka ZLÍN > BYTY PRODEJ, BYTY PRONÁJEM
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BYTY PRODEJ - VOLEJTE 739 686 851(BYTY 1+1, 2+1) 731 842 999 (BYTY 3+1 A VĚTŠÍ)
vel. město lokalita cena m2 patro typ vl. podrobnější informace

 gars. Zlín Javorová 970 000 28  0/2. panel OV původní stav
 gars. Zlín Dětská 990 000 28 0/2. cihla OV v původním, udržovaném stavu
1+1 Zlín Křiby 1 050 000 35 4/8. panel DB velmi zachovalý a udržovaný stavu
1+1 Zlín Dětská 1 190 000 35 0/2. panel OV po částečné rekonstrukci

1+1 Zlín Okružní 1 200 000 40 1/8. panel OV původní stav 

1+1 Malenovice Tyršova 1 333 000 35 1/4. cihla DB po částečné rekonstrukci

1+kk Zlín Družstevní 1 090 000 35 1/4. panel OV po částečné rekonstrukci

2+1 Zlín 2.května 1 285 000 35 1/12. panel OV plastové okná, jinak původní,udržov .stav
2+1 Zlín Podlesí 1 330 333 43 6/6. panel DB původný udrž. stav
2+1 Malenovice Husova 1 349 000 60 4/4. panel OV původní stav, nová plast. okna
2+1 Malenovice tř. Svobody 1 520 000 50 1/5. panel OV hezký původní stav, plastová okna
2+1  Prštné Zábrančí 1 590 000 53 2/4. cihla DB velmi dobrý stav, novější kuchyň a podlahy
2+1 Zlín Díly 1 600 000 50 3/3. cihla OV bez úprav, s balkonem, se zahradou,
2+1 Zlín Sokolská 1 620 000 59 4/4. cihla OV po částečné rek., ve velmi dobrém stavu
2+1 Zlín Okružní 1 690 000 61 4/4. panel DB po komplet. rekonstrukci

2+1 Zlín Mokrá II 1 880 000 70 3/4. cihla OV 2 lodžie, v pův., ale velmi zachovalém stavu,

2+1 Zlín Kúty 2 068 000 60 2/7. panel OV po rekonstrukci

2+1 Zlín Na Honech 1 330 000 43 1/6. panel OV původný udržovaný stav
2+kk Zlín 2.květva 1 230 000 36 3. panel OV původný udržovaný tsav
3+1 Zlín Budovatelská 2.150.000 70 4/8. panel DB kompletně zrekonstruovaný, změna dispozice
3+1 Zlín Jílová 2.150.000 75 2/5. panel OV byt po kompletní rekonstrukci, 2x balkon
3+1 Malenovice 1.760.000 62 4/12. panel OV částečná reko.
3+1 Zlín Na Honech 1.660.000 69 3/7. panel OV lodžie, nová okna, skvělé místo, volný 2009
3+1 Zlín Podhoří 1.750.000 68 12/13. panel DB nízká anuita, ihned volný, zděné jádro, výhled
3+1 Zlín SNP 1.850.000 72 4/8. panel OV původní stav se zděným jádrem
4+1 Tečovice 2.300.000 82 3/4. cihla DB zděný byt s garáží, nová okna, sam. topení
4+1 Zlín-JS Moravská 1.840.000 87 8/8. panel DB menší úpravy, spíše pův.stav; dvougenerační
4+1 Zlín Křiby 2.100.000 87 2/8. panel OV plast.okna, jinak původní stav; návaznost
4+1 Zlín Družstevní 2.286.000 90 5/5. panel OV lodžie, část. reko., ihned volný
4+1 Zlín Družstevní 2.433.000 89 4/4. panel OV částečná reko, balkon
4+1 Zlín Okružní 1.850.000 85 7/8. panel OV udržovaný původní stav, pozdější uvolnění
4+1 Zlín Slunečná 2.330.000 89 5/5. panel OV dům po reko, velmi hezký

5+kk zlín pasecká 9.500.000 157 1/2. cihla OV nový luxusní byt, 2 balkony, 2x gar. Stání
7+1 Zlín Hradská 9.600.000 245 3/5. cihla OV luxusní byt

vel. město lokalita cena

pokoj Zlín Mlýnská 3 000

1+kk Zlín Březnická 10 000

gars. Zlín Dětská 6 500

1+1 Zlín bří Jaroňků 6 000

gars. Zlín Podhoří 6 000

pokoj Zlín Růžová 5 000

1+1 Zlín Kvítková 6 500

1+1 Zlín Kvítková 4 000

1+1 Zlín Nivy 6 000

1+1 Zlín Příluky 6 000

1+kk Zlín Voženílkova 7 900

1+kk Zlín Voženílkova 7 900

2+1 Zlín Vršava 9 000

2+kk Sazovice 7 000

2+1 Zlín Štefánikova 9 000

2+1 Zlín Štefánikova 9 000

2+1 Zlín Bart. Čtvrť 8500

2+1 Zlín Beneš. Nábř. 9000

2+1 Zlín U Trojáku 8900

2+kk Zlín Hony 8500

pro vážné zájemce
byty 1+1 až 4+1 
k prodeji 

i k pronájmu 
ve Zlíně, 

Otrokovicích atd...

pro vážné zájemcepro vážné zájemce

HLEDÁME...

tel: 800 986 635

nové byty 
OTROKOVICE

       

Byt v pěkné a klidné lokalitě. Provedena 
rekonstrukce bytového jádra, výměna 
kuchyňské linky a sporáku. 68 m2, DB 
(anuita splacena), 12.p., volné ihned.

3+1 Zlín - Podhoří (okr. ZL)

    

2+kk

4+1
4+1
4+1

    

Byt 4+1 v I. etapě JS -  v pěkném 
prostředí v blízkosti veškeré infrastruk-
tury. 5. patro, 90m2 + sklep, po částečné 
rekonstrukci, zděné jádro, OV.

4+1 Zlín - Družstevní (okr. ZL)

    

4+1 Zlín - Tečovice (okr. ZL)

4+1
4+1
4+1
4+1

5+kk

pokoj

4+1    

Byt 4+1 s lodžií ve zcela zrekonstruovaném 
bytovém domě (kostka), v oblíbené 
lokalitě Zlín – Slunečná (1.etapa JS). Byt ve 
výborném stavu, koupelna po rekonstrukci.

4+1 Zlín - Slunečná (okr. ZL)

    

    

Nový zděný byt 5+kk (157m2), ve 2.NP. 2 
balkony, 2 garážová stání. Interiér bytu 
navržen a zařízen ve funkcionalistickém sty-
lu. Veškerý vestavěný nábytek v ceně bytu.

5+kk Zlín - Pasecká (okr. ZL)

    

 gars.
 gars.

1+kk

3+1 Zlín - Podhoří (okr. ZL)

       

Dvoupokojový družstevní byt umístěný 
v pěkné a klidné lokalitě, bez úprav, 
čistě udržován. Byt má 43m2. Volné kon-
cem roku 2008.

2+1 Zlín - Podlesí (okr. ZL)

    

J E Š T Ě  V Ě T Š Í  N A B Í D K U  N A L E Z N E T E  N A  W W W. Z V O N E K . C Z

BYTY PRONÁJEM - VOLEJTE 605 981 494(BYTY 1- 2+1) 737 765 912 (BYTY 3+1 A VĚTŠÍ)

2+kk Zlín Hony 8500

3+1 Vizovice náměstí 8 500

3+1 Zlín Mokrá 9 000

3+1 Zlín Ševcovská 9 000

3+1 Zlín Křiby 10 000

3+kk Zlín Havlíčkovo nábř. 15 000

4+1 Zlín Benešovo nábř. 12 000

RD Zlín Příluky 1

1/2 d. Zlín Lesní čtvrť 13 000

RD Zlín Malenovice 22 000

Naši kompletní 
NABÍDKU nemovitostí 
naleznete na 
WWW.ZVONEK.CZ

Z V O N E K
A G E N T U R A

Rzaloženo v r. 1992



pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ

založeno r.1992

pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151
(naproti bočního vchodu pasáže Slunce)
tel.: 572 556 900, 603 432 409 Petr Zubíček

manažer pobočky
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Nový byt 2+kk v OV v klidné ulici Starého Města 5 minut od 
centra Uherského Hradiště. Byt má rozlohu 75 m2, 2. patro. 
Byt je velmi slunný, orientovaný na jižní a západní stranu. 

2+kk Uh. Hradiště - centrum (okr. UH)

     

       

RD 2+1 na Salaši u Velehradu, který byl poslední léta využíván 
jako chata. Před domem i za ním je pěkná zahrada. Obec Salaš 
se nachází v krásném a klidném prostředí obklopené lesem.

Salaš  u Velehradu (okr. UH)

     

Salaš  u Velehradu (okr. UH)

       

Pěkný RD 5+1 ve Véskách. Dům je udržovaný a je na pěkném 
klidném místě. Zimní zahrada se vstupem na dvorek s 
hospodářskými budovami a pěkným posezením, garáž.

Uh. Hradiště - Vésky (okr. UH)

    

Uh. Hradiště - Vésky (okr. UH)

       

Krásný kompletně zrekonstruovaný rodinný dům 2x 3+1 v 
Boršicích.  Samostatné 2 bytové jednotky 3+1. Uspořádání 
domu je účelné a vkusné. Zahrada cca 300 m2.

Boršice (okr. UH)

    

2+kk Uh. Hradiště - centrum (okr. UH)

       

Udržovaný dům 2+1 v Kunovicích. V domě průběžně probíhaly 
úpravy. Topení plynové, voda z obecního vodovodu. Za domem 
vhodné prostory pro dobudování dalších místností i podkroví.

Kunovice (okr. UH)

    

Nový byt 2+kk v OV v klidné ulici Starého Města 5 minut od 
centra Uherského Hradiště. Byt má rozlohu 75 m
Byt je velmi slunný, orientovaný na jižní a západní stranu. 

2+kk Uh. Hradiště - centrum 

  

       

RD 4+1 v Traplicích. Pozemek cca 1200 m2. Součástí prodeje je 
i zahrada, která může sloužit jako stavební místo. Sítě jsou u 
pozemku. Dům je z pálených cihel, na střeše betonová taška.

Traplice (okr. UH)

    

Udržovaný dům 2+1 v Kunovicích. V domě průběžně probíhaly 
úpravy. Topení plynové, voda z obecního vodovodu. Za domem 
vhodné prostory pro dobudování dalších místností i podkroví.
  

2+kk Uh. Hradiště - centrum 2+kk Uh. Hradiště - centrum Traplice (okr. UH)

       

RD 3+1 v obci Ostrožská Nová Ves. Plynová přípojka, 
ústřední topení plynové, dvorek. Výměra celé parcely je 
304 m2. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

Ostrožská Nová Ves (okr. UH)

    

       

RD 4+1, cukrářská výrobna a obchod v Míkovicích. V přední 
části domu jsou obchodní prostory vhodné pro obchod (i 
jiné použití). v zadní části domu je velká výrobna.

Míkovice (okr. UH)

    

    

       

Velmi pěkný družstevní byt 3+1. V bytě jsou nová plas-
tová okna, nové podlahy - lino, velmi hezká kuchyňská 
linka. Byt je ve velmi dobrém stavu. 70 m2, 2. patro, DB.

3+1 Uh. Hradiště - Východ (okr. UH)

   

       

Pěkný udržovaný byt 2+1 v Jarošově. Byt je družstevní, 
bude probíhat celková rekonstrukce. Rozloha bytu je 
50 m2. Topení je plynové - vlastní kotel. 

2+1 Jarošov (okr. UH)

    

RD 3+1 v obci Ostrožská Nová Ves. Plynová přípojka, 
ústřední topení plynové, dvorek. Výměra celé parcely je 
304 m
  

       

Rodinný dům 4+1  v Uherském Ostrohu po částečné re-
konstrukci. K domku patří garáž-dobře přístupná a také 
prostorný dvorek. Veškeré inženýrské sítě jsou k dispozici.

Uherský Ostroh (okr. UH)

    

Ostrožská Nová Ves (okr. UH)

       

RD 4+1 v Kunovicích na klidném místě. Udržovaný 
dům je celý podsklepený. Možnost koupě přilehlého 
stavebního pozemku 424m2 - cena 650.000,-Kč.

Kunovice (okr. UH)

    

       

Prodej funkční čerpací stanice v UH (za prodejnou 
FORDU). Zastřešená výdejná plocha s oboustran-
ným stojanem, 3x nádrž 12m3, prodejní buňka. 

Čerpací stanice Uh. Hradiště (okr. UH)

    

       

Prodej čerpací stanice na trase Starý Hrozenkov, Dri-
etoma. Čerp. stanice je v provozu a lze přejít při koupi na 
plynulý provoz. Odkup ČS je včetně veškerého vybavení.

Čerpací stanice Drietoma (okr.Trenčín)

    

RD 4+1 v Traplicích. Pozemek cca 1200 m
i zahrada, která může sloužit jako stavební místo. Sítě jsou u 
pozemku. Dům je z pálených cihel, na střeše betonová taška.
  

2+1 Jarošov (okr. UH) Čerpací stanice Uh. Hradiště 

       

Prodej přízemního RD v Košíkách. Částečně podsk-
lepený, 4 pokoje, samostatná garáž. Elektrika 220/380V, 
plynové topení, obecní vodovod, vlastní studna.

Košíky (okr. UH)

    

ve spolupráci s

člen realitní sítě

Z V O N E K R

 

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

A G E N T U R A

Nabídněte nám k prodeji 
nemovitost a získejte 

ZDARMA poukaz na večeři 
v luxusní restauraci*

800 986 635

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME V OKOLÍ UH:
 
HLEDÁME PRO MLADOU RODINU 
RODINNÝ DŮM 3+1, 4+1.
PLATÍ IHNED V HOTOVOSTI. CENA DO 3.MIL.
PROSÍM NABÍDNĚTE NA 603 432 409

IHNED KOUPÍME BYT 2+1 A 3+1 
V UHERSKÉM HRADIŠTI A OKOLÍ. 

VELMI SPĚCHÁ. PROSÍM NABÍDNĚTE NA 603 432 



       

Chalupa 3+1 na Hodonínsku v krásné přírodě, na velmi 
klidném místě. Výměra celé parcely je 324 m2. Chalupa je 
velmi vhodná pro milovníky přírody.

Nová Lhota u Veselí (okr. HO)

    

       

RD 5+1 v obci Kněždub na Hodonínsku o zast. ploše 150 m2 s 
velkým dvorem, hospodářskou budovou, garáží a zahradou 
600m2. Dům je celý podsklepen. Topení ústřední plynové.

Kněždub (okr. HO)

    

DEJTE O SOBĚ VĚDĚT 
CELÉMU KRAJI!!!

INZERUJTE V TOMTO MAGAZÍNU! 
vychází měsíčně v nákladu 30.000 ks

tel: 605 981 494
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Z V O N E K
A G E N T U R A

R

Nabídněte nám k prodeji 
nemovitost a získejte 

ZDARMA poukaz na večeři 
v luxusní restauraci*

800 986 635 www.ZVONEK.cz

pobočka VESELÍ nad MORAVOU

pobočka Veselí n. Mor.
Tř. Masarykova 137
tel.: 518 323 620 
tel.: 739 456 086

Nová Lhota u Veselí (okr. HO)

       

Dvoupodlažní, částečně podsklepený RD 4+1 jehož 
přízemí sloužilo jako autoopravna a prodejna, kancelářské 
prostory s velkou. Pozemek s výměrou 313m2 je oplocen. 

Veselí nad Moravou (okr. HO)

    

       

Agentura Zvonek nabízí k prodeji byt v osobním vlastnictví 
1+kk v centru Veselí nad Moravou. Byt je v původním stavu, 
nová plastová okna. Volný ihned. 1. patro, 30 m2.

1+kk Veselí nad Moravou (okr. HO)

    

Agentura Zvonek nabízí k prodeji byt v osobním vlastnictví 
1+kk v centru Veselí nad Moravou. Byt je v původním stavu, 
nová plastová okna. Volný ihned. 1. patro, 30 m


       

Byt 4+1 v OV ve Veselí n./M. – Hutník. Byt je udržovaný v 
původním stavu. Rekonstrukce střechy a stupaček, v nejbližší 
době bude dům zateplen. Plocha bytu 75m2, balkon.

4+1 Veselí nad Moravou (okr. HO)

    

8 0 0  9 8 6  6 3 5

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME V OKOLÍ VESELÍ: 
- RD DO 3 MIL., PLATBA IHNED V HOTOVOSTI!

- OBYVATELNÝ DŮM DO 1,5 MIL. A DO 4 MIL.

- MENŠÍ RD DO 20 KM OD VESELÍ, PENÍZE IHNED!

Chalupa 3+1 na Hodonínsku v krásné přírodě, na velmi 
klidném místě. Výměra celé parcely je 324 m
velmi vhodná pro milovníky přírody.


4+1 Veselí nad Moravou (okr. HO)

       

Přízemní RD 2+1, koupelna s WC, kuchyně. Dům je ve 
stadiu rekonstrukce. Celková plocha pozemku je 992 m2. 
Plynové topení.

Bzenec (okr. HO)

    

       

Pronájem kancelářských prostory ve Veselí nad Moravou. 
Možnost nájmu jednotlivých kanceláří i kompletně. Kanceláře 
k dispozici již s nábytkem. Cena od 2500,- Kč/ měs.

Veselí nad Moravou (okr. HO)

     

       

Prodej dvougeneračního RD. Topení ústřední plynové v 
kombinací na TP, elektrika 220/380V. Proběhla výměna 
oken za plastová a rekonstrukce koupelny v přízemí.

Bzenec (okr. HO)

    

ve spolupráci s

člen realitní sítě

Z V O N E K R

pobočka KYJOV

pobočka Kyjov
Masarykovo 
náměstí 17
tel.: 518 611 911 

Bzenec (okr. HO)

       

Prodej nadstandardního domu s podkrovím. Nov-
ostavba, kolaudace r. 2002, dům je část. podsklep. Dům 
je zateplený, má kamerový systém, podlahové topení.

Kyjov (okr. HO)

    

Byt 4+1 v OV ve Veselí n./M. – Hutník. Byt je udržovaný v 
původním stavu. Rekonstrukce střechy a stupaček, v nejbližší 
době bude dům zateplen. Plocha bytu 75m
  

       

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví. V bytě jsou 
nová plastová okna s žaluziemi, nová kuchyňská linka, 
stupačky, nová střecha. Celková plocha bytu je 66 m2.

3+1 Kyjov (okr. HO)

    

Přízemní RD 2+1, koupelna s WC, kuchyně. Dům je ve 
stadiu rekonstrukce. Celková plocha pozemku je 992 m
Plynové topení.
  

3+1 Kyjov (okr. HO)

       

Prodej samost. stojícího RD. Dům je zděný, 
podsklepený,voda obecní, elektrika 220/380V, plynové 
topení. V roce 1995 byla provedena rekonstrukce.

Ostrovánky (okr. HO)

    

Prodej bytu 3+1 v osobním vlastnictví. V bytě jsou 
nová plastová okna s žaluziemi, nová kuchyňská linka, 
stupačky, nová střecha. Celková plocha bytu je 66 m


       

Přízemní rodinný  dům po re konstrukci (2007), kde se 
nachází 3 pokoje, kuchyně, špajz.Plynové ÚT, voda obecní, 
septik s přepadem do kanalizace, plovoucí podlahy.

Čeložnice (okr. HO)

    

RD 5+1 v obci Kněždub na Hodonínsku o zast. ploše 150 m
velkým dvorem, hospodářskou budovou, garáží a zahradou 
600m
  

Ostrovánky (okr. HO)

       

Rodinný dům  poblíž centra, nyní je využíván jako pod-
nikatelský objekt. I. podlaží: kancelář, ateliéry, dílny, 
příruční sklady, WC koupelna.

Hodonín (okr. HO)

    

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME:

MLADÁ RODINA S HOTOVOSTÍ 
IHNED KOUPÍ BYT 
2+1, 3+1 V KYJOVĚ.
MOŽNO I PŮVODNÍ STAV. 

PROSÍM NABÍDNĚTE NA TEL. 603 432 409



pobočka VSETÍN

založeno r.1992
Libuše Martinková

manažer pobočky

       

Dvougenerační RD 5+2 v malebném prostředí Valašska 
ve vzdálenosti 8 km od Vsetína. Dům má okrasnou zah-
radu propojenou s domem verandou a zimní zahradou. 

Pržno (okr. VS)

    

       

Dřevěná podsklepená chata se zděným základem v 
oplocené zahrádkářské kolonii. Zahrada o výměře cca 
300 m2 je udržována, je zde vybudována udírna.

Vsetín - Jasenice (okr. VS)

    

       

Vesnický RD z r. 1937 s hospodářskými budovami a pozem-
kem o rozloze 2000 m2 na pěkném slunném místě v centru 
obce. Vytápění ústřední - tuhá paliva a plyn.

Valašské Příkazy (okr. VS)

    

       

Slunný byt v OV 2+1 v nádherném rekreačním prostředí 
Karolinky u řeky Bečvy, lodžie orientována na západ, 
celková výměra 59,5 m2. Byt je rekonstruován.

2+1 Karolinka (okr. VS)

    

       

Pozemek (1400 m2) v lokalitě určené územním plánem k 
rekreačnímu využití. Příjezd po nezpevněné komunikaci 
- vzdálenost od asfaltové komunikace cca 800 m.

Vsetín - Hrbová (okr. VS)

    

       

Rovinatý pozemek (1895 m2) na atraktivním místě, lze 
využít i pro komerční účely. Obecní kanalizace, elektřiny 
a plyn do 20 m, obecní vodovod u hranice pozemku. 

Nový Hrozenkov (okr. VS)

    

       

Pozemky - ostatní plocha - 2.989 m2 u přehrady Stanovnice 
v Karolince. Nádherné místo s výhledem na vodní plochu a 
hřebeny hor. Vhodné jako investice. 

Karolinka (okr. VS)

    

       

Pozemek k výstavbě RD na hezkém místě v blízkosti 
centra obce. Předmětem prodeje je pozemek k výstavbě 
(2132 m2), tak i pozemek přístupové cesty (270 m2). 

Hošťálková (okr. VS)

    

Dřevěná podsklepená chata se zděným základem v 
oplocené zahrádkářské kolonii. Zahrada o výměře cca 
300 m


Nový Hrozenkov (okr. VS)

       

Zděná chalupa 2+1, celoročně dostupná po zpevněné 
komunikaci, v klidném prostředí v blízkosti lesa; topení 
pevnými palivy,  vhodném pro rekreaci i bydlení.

Ratiboř (okr. VS)

    

pobočka VSETÍN
Mostecká 361
(budova Telecomu - přízemí)
tel.: 571 416 160, 774 055 481

Vsetín - Jasenice (okr. VS)

Vesnický RD z r. 1937 s hospodářskými budovami a pozem-
kem o rozloze 2000 m2 na pěkném slunném místě v centru 
obce. Vytápění ústřední - tuhá paliva a plyn.
  

       

Dvougenerační RD v obci s dobrou dostupností do 
Vsetína, Vizovic i Zlína. Nová střecha a plechové prvky v r. 
2001, nově natřená okna a dveře, nová izolace balkonů.

Bratřejov (okr. ZL)
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Vsetín - Hrbová (okr. VS)

Zděná chalupa 2+1, celoročně dostupná po zpevněné 
komunikaci, v klidném prostředí v blízkosti lesa; topení 
pevnými palivy,  vhodném pro rekreaci i bydlení.


       

Nemovitost (nebytové prostory) na hlavní trase Vsetín-Zlín, v 
současné době výroba čalouněného nábytku.  Celkem 10 míst-
ností, po kompletní rekonstrukci. Vhodné i pro výrobní účely.

Liptál (okr. VS)

    

Ratiboř (okr. VS)

Dvougenerační RD v obci s dobrou dostupností do 
Vsetína, Vizovic i Zlína. Nová střecha a plechové prvky v r. 
2001, nově natřená okna a dveře, nová izolace balkonů.


       

Rodinný dům v oblíbené lokalitě o zastavěné ploše 
267 m2, s hospodářským stavením s garáží a zahradou 
o výměře 589 m2.

Hovězí (okr. VS)

     

 RYCHLE A 
PROFESIONÁLNĚ 

PRODÁME I VAŠI 
NEMOVITOST!

PRO NABÍZEJÍCÍ  
SLUŽBY ZDARMA!

800 986 635

PRO NAŠEHO KLIENTA SHÁNÍME 
CHATU, CHALUPU, DŘEVĚNICI  V 

OKRESE VSETÍN.
 

HLEDÁME STAVEBNÍ POZEMEK 
NEBO DŮM K REKONSTRUKCI 

NA PĚKNÉM POZEMKU V OKOLÍ 
VIZOVIC, SLUŠOVIC A KAŠAVY.

       

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou (celk. zast. plocha 86 m2) 
na celoročně dobře dostupném místě na konci 
místní části “Pod Černým”. Oblast spadá do CHKO, 
poloha pozemku a umístění stavby na něm nabízí 
ničím nerušené výhledy na okolní kopce Javorníků. 
Dřevěnice je vhodná k rekonstrukci, stavbu lze 
rozšířit do podkroví.

Dřevěnice Huslenky (okr. VS)

    

CHCETE PRODAT?
nabízíme vám...
- rychlý a profesionální prodej Vaší nemovitosti
- komplexní realitní služby 
- široká síť poboček v celém Zlínském kraji
- zázemí realitní kanceláře s tradicí od r. 1992
- účinná a efektivní propagace nemovitosti
- vyřídíme Vám nejvýhodnější HYPOTÉKU
- prověření klienti z naší dlouhodobé databáze

CHCETE KOUPIT?
nabízíme vám...
- výběr z velké nabídky nemovitostí na www.zvonek.cz
- najdeme nemovitosti dle Vašeho požadavku
- pouze prověřené nemovitosti z naší databáze
- vyřídíme Vám nejvýhodnější HYPOTÉKU
-  komplexní servis od začátku až do dokončení transace

... bydlení od A do Z...

R

REALITNÍ KANCELÁŘ 
s tradicí od r. 1992

NABÍDNĚTE I VY SVOU NEMOVITOST 
REALITNÍ KANCELÁŘI S 15-LETOU TRADICÍ!

800 986 635

Prodáváte nebo pronajímáte 
byt, dům či pozemek?

800 ZVONEK



www.ZVONEK.cz

pobočka VAL. MEZIŘÍČÍ

pobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 96
(dolní roh náměstí vedle optiky)
tel.: 571 616 166, 603 777 799 Ladislav Čejka

manažer pobočky

NABÍDNĚTE I VY SVOU 

NEMOVITOST
REALITNÍ KANCELÁŘI 

S 15-LETOU TRADICÍ !

       

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechouv centru 
obce, garáž. Vhodné k bydlení i podnikání. Možno vybudo-
vat další 2-3 bytové jednotky. Pozemek o velikosti 1304 m2.

Objekt k bydlení Němetice (okr. VS)

    

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechouv centru 
obce, garáž. Vhodné k bydlení i podnikání. Možno vybudo-
vat další 2-3 bytové jednotky. Pozemek o velikosti 1304 m


       

Dvoupodlažní, zděný RD 5+1. Celková plocha pozemku 
cca 500 m2. Možnost parkování na pozemku. RD je celý za-
teplen. Kolaudace v roce 2000.

Val. Meziříčí - Podlesí (okr. VS)

    

       

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny a garáží. Pozemek: 
cca 1 380 m2 vč. zast. plochy. Možnost přístavby půdního 
bytu. IS: plyn, elektrika, obecní – voda, kanalizace.

Krhová u VM (okr. VS)

    

       

Stavební pozemek (2000 m2) s krásným výhledem na 
Val. Meziříčí. Svažitý terén. Příjezdová, asfaltová komu-
nikace, cca 100 m po zpevněné komunikaci.

Jarcová (okr. VS)

    

       

Pozemek 1825 m2 a zahrada 2457 m2. Pozemek na rovině, 
zahrada v mírném svahu. Plyn na hranici pozemku, voda 
přes silnici. Klidné prostředí, poblíž zástavba dalších RD. 

Mikulůvka (okr. VS)
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Mikulůvka (okr. VS)

       

Druž. byt 3+1 o celkové ploše 75 m2, neprůchozí, s krásný 
výhledem na město. Byt je v původním stavu, ale velmi 
pěkný, čistý a udržovaný. V bytě šatna, lodžie. Klidná lokalita.

3+1 Val. Meziříčí - Štěpánov (okr. VS)

     

603 777 799

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME V OKOLÍ VM: 
- IHNED BYT 1+1 - 3+1
- MENŠÍ RD PRO MLADOU RODINU
- STAVEBNÍ POZEMEK PRO STAVBU RD 

NAŠE REALITNÍ NOVINY vychází měsíčně v nákladu 30.000 ks.
Distribuováno ZDARMA v celém Zlínském kraji.
Registrace MK ČR E 16634

Produkce, INZERCE: Bc. Miroslav Zvonek 
addmio@email.cz 
tel.: +420 605 981 494 ...to nejlepší ze 

světa REALIT...

INTERI - kuchyňské studio JMT
Milan Trunkát
Tř. T. Bati, 22.budova Svit
760 01 Zlín

tel./fax: 577 524 440
mobil: 777 007 803
e-mail: zlin@interi.cz
w w w . i n t e r i . c z

inzerce

STUDIO KUCHYNÍ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

provozní doba:
PO-PÁ 9.00-16.00 hod

Moravská ul. 82 
Uherský Brod
tel.: 572 639 898 

R E S T A U R A C E 
U ČERNÉHO 

JANKA

"Svěřte nám svou nemovitost k pro-
deji a získejte zdarma večeři v luxusní 
restauraci pro 2 osoby v hodnotě 500,-Kč."

250
založeno r.1992

Restaurace “U Černého Janka” 
Moravská ul. 82 
Uherský Brod
tel.: 572 639 898 
 VOUCHER

poukázka v hodnotě

250,-
dvěstěpadesátkorunčeských V

O
U

CH
ER

dvěstěpadesátkorunčeských

V
O

U
CH

ER
V

O
U

CH
ER

V
O

U
CH

ER

Děkujeme za využití našich služeb 

a přejeme Vám dobrou chuť!

p.č.  Restaurace “U Černého Janka” 
Moravská ul. 82 
Uherský Brod
tel.: 572 639 898 

VOUCHER
R E S T A U R A C E 
U ČERNÉHO 

JANKA
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WWW.UNICREDITBANK.CZ  I   BARTOŠOVA 5532  I   ZLÍN
TEL.: 221 114 300  I   E-MAIL: ZLIN.BARTOSOVA@UNICREDITGROUP.CZ

Na periferii nebo v centru?
Ať se rozhodnete jakkoliv, 
středem naší pozornosti 
je Váš spokojený domov.
S hypotečním úvěrem od UniCredit Bank si můžete zajistit:
• úvěr až do 100 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti
• splatnost úvěru až 35 let
• garanci pevné úrokové sazby až na 20 let
• slevu z poplatku za zpracování až 100 %

Jarní akce – sleva až 100 % 

z poplatku za zpracování hypotéky

Zlin_HYPO_210x99.indd   1 5.5.2008   17:56:21

Zajistíme kompletní služby včetně � nancování!

tel.: 602 77 22 55, mail: miro@zvonek.cz

Byty v rodinných domcích 

ZLÍN - VRŠAVA

4 domy po 3 bytech z toho vždy 1 mezonetový, každý 
byt má garáž + parkovácí místo + sklep, možnost 
předzahrádky.

Velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m2 do 300 m2)+ garáž
Ceny: od 35.000 Kč/m2

Zahájení: léto 2008
Dokončení: léto 2009

Architekt projektu: 
Ing. arch. Stanislav Nožka, 
projektová činnost v investiční výstavbě

4 domy po 3 bytech z toho vždy 1 mezonetový, každý 
byt má garáž + parkovácí místo + sklep, možnost 
předzahrádky.

Velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m
Ceny: od 35.000 Kč/m
Zahájení: léto 2008

NOVINKA!
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Ať se rozhodnete jakkoliv, 
středem naší pozornosti 
je Váš spokojený domov.
S hypotečním úvěrem od UniCredit Bank si můžete zajistit:
• úvěr až do 100 % ceny obvyklé zastavené nemovitosti
• splatnost úvěru až 35 let
• garanci pevné úrokové sazby až na 20 let
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Byty v rodinných domcích 

ZLÍN - VRŠAVA
       

Patrový RD o velikosti 6+1. Dům je nepodsklepený, napojen na 
všechny IS. Na dům navazují do tvaru písmene L zděné hosp. 
budovy. Udržovaná zahrada s ovocnými stromy - 1470 m2.

Boršice u Blatnice (okr. UH)

    

www.ZVONEK.cz

pobočka UH. BROD

pobočka UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 102
 (1. patro budovy GE Money)
tel.: 572 638 800, 603 246 683

       

Samostatně stojící RD z r. 1996 v krásném a klidném prostředí 
Bílých Karpat. Dům je celý podsklepený - garáž, dílna. 
U domu pozemek 600m2 a pozemku.

Vápenice u St. Hrozenkova (okr. UH)

    

Miroslava Kubišová
manažer pobočky

       

Rekreační chalupa v pěkném prostředí tzv. havřických 
vinohradů s krásným výhledem na město. Dům postaven 
ze smíš. zdiva + dřevěné opláštění. Zahrada 1100m2.

Uherský Brod - Havřice (okr. UH)

    

       

Rodinný dům o velikosti 2+1, po rekonstrukci. Možnost 
rozšíření obytné části do podkroví. Za domem velká stodo-
la, kůlna a udržovaná zahrada o výměře cca 1900m2.

Rudice (okr. UH)

     

 

Uherský Brod - Havřice (okr. UH)

       

Rodinný domek 2+1 v obci Strání. Obytné místnosti jsou 
situovány do přízemí – kuchyně, obývací pokoj, koupelna-
WC. Ložnice je situovaná do podkroví - samostatný přístup. 

Strání (okr. UH)

    

Rekreační chalupa v pěkném prostředí tzv. havřických 
vinohradů s krásným výhledem na město. Dům postaven 
ze smíš. zdiva + dřevěné opláštění. Zahrada 1100m


       

Zahrada s dřevěnou chatkou v Uherském Brodě, v blízko-
sti rybníka s pěkným výhledem na okolní krajinu. Chatka je 
dřevěná se zast. plochou 11m2. K dispozici ihned.

Uherský Brod (okr. UH)

    

Patrový RD o velikosti 6+1. Dům je nepodsklepený, napojen na 
všechny IS. Na dům navazují do tvaru písmene L zděné hosp. 
budovy. Udržovaná zahrada s ovocnými stromy - 1470 m


Vápenice u St. Hrozenkova (okr. UH)

       

Vícegenerační RD v centru obce, po kompletní, velmi vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutný nákladů. Udržovaná zahrada 
o výměře cca 200m2. Dům je vhodný k bydlení i podnikání.

Bánov (okr. UH)

     

Rodinný domek 2+1 v obci Strání. Obytné místnosti jsou 
situovány do přízemí – kuchyně, obývací pokoj, koupelna-
WC. Ložnice je situovaná do podkroví - samostatný přístup. 


Uherský Brod (okr. UH)

       

Přízemní dům 3+1+veranda v klidné části obce. Dům je na-
pojen na ob. vodovod + vl. studna na pozemku, kanalizaci. V 
půdních prostorách možno zbudovat další obytné místnosti.

Korytná (okr. UH)

    

       

Velmi pěkný a kompletně zrekonstruovaný byt v centru 
města. V bytě byly vyměněny všechna okna za plastová, zděné 
zrekonstruované jádro, nadstandartní kuchyňská linka.

2+1 Uh. Brod - centrum (okr. UH)

    

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME: 

- RODINNÝ DOMEK V UH. 

BRODĚ A BOJKOVICÍCH

- BYT 1-3+1 V UHERSKÉM 

BRODĚ, SPĚCHÁ!

NABÍDNĚTĚ NA 603 246 683

tel.: 739 012 537

» 40 bytů o velikostech 2 - 3+kk (60 - 87 m2)
» U všech bytů balkon, lodžie nebo terasa a sklep.
» Jednotlivé byty je možné spojit do větších celků 
    - přesně podle Vašich představ. 
» Odkoupíme Vaši stávající nemovitost, 
    nebo pomůžeme s jejím prodejem. 

pobočka BRUMOV - BYLNICE

Vícegenerační RD v centru obce, po kompletní, velmi vkusné 
rekonstrukci, bez dalších nutný nákladů. Udržovaná zahrada 
o výměře cca 200m

MODERNÍ BYDLENÍ

Samostatně stojící RD z r. 1996 v krásném a klidném prostředí 
Bílých Karpat. Dům je celý podsklepený - garáž, dílna. 
U domu pozemek 600m2 a pozemku.

Vápenice u St. Hrozenkova 

  

Vápenice u St. Hrozenkova 

o výměře cca 200m . Dům je vhodný k bydlení i podnikání.
  
o výměře cca 200m

BRUMOV 
BYLNICE

       

Rodinný domek 2+1 k rekonstrukci na polosamotě v 
krásném prostředí Bílých Karpat v obci Brumov. Výhod-
ná koupě k vybudování chalupy k rekreaci.

Bylnice (okr. HO)

    

budova České spořitelny
tel.: 739 012 537

Rodinný domek 2+1 k rekonstrukci na polosamotě v 
krásném prostředí Bílých Karpat v obci Brumov. Výhod-
ná koupě k vybudování chalupy k rekreaci.

  

       

Prodej výrobní haly o velikosti 36x12m, 
plocha 432 m2 + kancelář 4x10m, soc. 
zařízení. Po rekonstrukci v roce 2001 - za-
teplení, topení. Uvolnění v návaznosti.

Valašské Klobouky (okr. ZL)
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NOVÁ VÝSTAVBA

MÍSTO PRO ŽIVOT...
BYTOVÉ DOMY ZELINOVA, ZLÍN

 AGENTURA ZVONEK 
CZ s.r.o.

Pod Nivami 330 Zlín
 

Infolinka: 
603 246 685
736 631 212 

Investor: 

Projekční kancelář: 

Z V O N E K
A G E N T U R A

R

Výhradní prodejce:

infolinka: 736 631 212, 603 246 685

Komfortní bydlení - byty 1+kk - 5+kk
Atraktivní lokalita s výhledem do zeleně
Možnost spojení bytů - podle Vašich představ
Podzemní parkování
Zajistíme výhodné � nancování
Prostorné terasy

· 
· 
· 
· 
· 
· 

VÝSTAVBA NEJPRODÁVANĚJŠÍCH BYTŮ 
VE ZLÍNĚ POKRAČUJE!

bloky B9, B10

BYTOVÉ DOMY  ZELINOVA 

ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB



Terasové domy Zelinova - Zlín, Kozlův Žleb
číslo bytu ve l i k o s t 

bytu
c e l k e m 

m2
z toho: 
byt m2

balkon 1 terasa1 terasa2 cena bytu s 9% DPH

bytový dům B6
B6/53A 4+kk 104,1 86,9 15 3 321.168,-
B6/52B 4+kk 105,3 90,5 11,4 3 412.260,-

bytový dům B7
B7/51A 2+kk 63,4 56,2 5 1 970.000,-
B7/53A 3+kk 82,2 68,6 11,4 2 696.835,-
B7/52A 4+kk 104,1 86,9 15 3 369.517,-
B7/11B 3+kk 76,6 61,4 4,9 7,7 2 042 115,-
B7/42B 3+kk 87,4 66,7 17,3 2 620 142,-
B7/43B 4+kk 109,4 92,9 13,1 3 319 050,-
B7/51B 4+kk 136,1 114,2 3,5 15 4 357 929,-
B7/52B 4+kk 105,3 90,5 11,4 3 424 453,-

B8/01A 2+1 99,7 61,15 21,2 15,15 1 884.142,-
B8/11A 3+kk 81,15 62,3 2,6 13 2 031.552,-
B8/42A 4+kk 111,35 90,75 17,2 3 427.791,-
B8/51A 2+kk 63,4 56,2 5 1 971.342,-
B8/52A 4+kk 104,1 86,9 15 3 457.895,-
B8/11B 3+kk 76,55 62,1 4,75 7,1 2 075.153,-
B8/51B 4+kk 139,95 117,9 3,85 14,9 3 416.372,-
B8/52B 4+kk 105 91,35 10,4 3 416.372,-
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Více informací na tel: 736 631 212, 603 246 685 

a v pobočkách AGENTURY ZVONEK

VYUŽIJTE VÝHODNÉ NABÍDKY FINANCOVÁNÍ 
SPECIÁLNĚ PRO TERASOVÉ DOMY ZELINOVA

· zdarma zpracování ocenění (standardně 3 900,- Kč)

· zdarma čerpání na návrh na vklad zástavní smlouvy 

  (standardně 1 500,- Kč)

· 50% sleva z poplatku za zpracování HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU  

  u obchodů s � xací ÚS 1-4 roky

· zdarma zpracování HÚ u obchodů s 5 letou a delší � xací ÚS  

  (standardně 0,8% min. 9 000,- Kč max. 28 000,- Kč)

· zdarma zpracování předhypotečního úvěru 

  (standardně 2 000,- Kč) a jeho poskytnutí BEZ ZAJIŠTĚNÍ

· úrokové sazby na úrovni akčních sazeb pro významné partnery

TERASOVÉ DOMY ZELINOVA 
ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
V BLOCÍCH B6, B7, B8!

Komfortní bydlení - byty 1+kk - 5+kk
Atraktivní lokalita s výhledem do zeleně
Možnost spojení bytů - podle Vašich představ
Podzemní parkování
Zajistíme výhodné � nancování
Prostorné terasy

· 
· 
· 
· 
· 
· 

PRO BLIŽŠÍ INFORMACE O FINANČNÍCH PODMÍNKÁCH 
ČESKÉ SPOŘITELNY VOLEJTE TEL: 577 200 100

VOLNÉ BYTY V BLOCÍCH B6, B7, B8

infolinka: 603 246 685, 736 631 212

bytový dům B8



    S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA  
      NA KANÁRSKÉ OSTROVY 

Soutěž o dovolenou!
Každý 20. vyhrává!

Každý dvacátý (20.) klient, který prostřednictvím našich realitních kanceláří prodá nebo 
koupí rodinný dům, chatu, pozemek, nebo starší byt, nebo převede/získá členská práva k 
družstevnímu bytu*, poletí s námi zdarma na týdenní dovolenou na Kanárské ostrovy 
(Gran Canaria nebo Fuerteventura).

Losování probíhá každý měsíc – vylosujeme vždy jednoho z dvaceti klientů zařazených do slosování. Do losování budou 
zařazeni  vždy  první kupující a první prodávající uvedený na kupní smlouvě/převodu členských práv k družstvu, uskutečněné 
našim prostřednictvím v období  od 20.5.2008 do 20.11.2008.Soutěž se nevztahuje  na novou výstavbu, pronájmy a doplň-
kové služby poskytované prostřednictvím našich realitních kanceláří. Sledujte pravidelné informace na www.zvonek.cz, kde 
najdete i podrobná pravidla soutěže, termíny losování a jména výherců.

Kdo se bojí létat, může výhru darovat… 

Na Kanárských ostrovech se koupe 12 měsíců v roce !

pravidla

VELKÁ AKCE PRO KLIENTY NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁŘE:
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