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RD Uherský Brod              3.750.000 Kč
RD 5+1 nedaleko centra, po kompletní rekonstrukci 

Nové byty Otrokovice      od 1,8 mil. Kč
Byty o velikostech 2 - 3 + kk, dokončení 12/08. 

Valašské Meziříčí              4.990.000 Kč
Rodinná vila v blízkosti centra s krásnou zahradou

RD Mikulůvka (okr. VS)          Cena v RK        
Udržovaný RD s velkými pozemky

KAŽDÝ 20. SOUTĚŽÍCÍ S NÁMI 
LETÍ NA KANÁRY ZDARMA!

PRODÁVÁTE ČI KUPUJETE
NEMOVITOST? 

více na str. 2

* čtěte rozhovor na str. 16

říká žena, 
která vzkřísila Hippodamii,
herečka Helena Čermáková

„Mám doma malou 
Francii a Itálii“, 
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    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:

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

R

Prodáváte či kupujete 
nemovitost?

CE
ST

OVNÍ AGENTURA



REALITNÍ KANCELÁŘ 
s tradicí od roku 1992!

VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
magazín NAŠE REALITNÍ NOVINY Vám opět 
přináší aktuální nabídku nemovitostí a nové 
výstavby nejen ze Zlínského kraje. 

V srpnovém vydání nepřehlédněte: 

Soutěž “S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA 
NA KANÁRY” pokračuje! Akce probíhá od 
20. května 2008 až do 20. listopadu 2008. 
Každý dvacátý (!) soutěžící vyhrává 
zájezd na týdenní dovolenou na 
Kanárské ostrovy! Kompletní podmínky 
soutěže naleznete na www.zvonek.cz. 
Již 17.července losujeme první výherce 
týdenního zájezdu na Kanárské ostrovy! Pod-
robnosti Vám přineseme v příštím vydání.

V dnešním rozhovoru s herečkou Helenou 
Čermákovou, držitelkou ceny Thálie, se mimo 
jiné dozvíte, které místo ve svém domě 
považuje za magické, či jaké rostlinky pěstuje 
na své zahrádce.  Rozhovor naleznete na 
straně 16.

Cestovní agentura Zvonek pro Vás připravila 
zcela nové webové stránky na adrese: 
cestovka.zvonek.cz, kde naleznete ak-
tuální nabídku zájezdů letní i zimní dovolené 
a ty nejvýhodnější zájezdy “na poslední 
chvíli”! Přeji příjemnou dovolenou.

Mgr. Miroslav Zvonek, 
šéfredaktor  
Naše realitní noviny

Miroslav
Zvonek
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JIŽ 16 LET VÁM POMÁHÁME 
S BYDLENÍM...

VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNOU 

HYPOTÉKU
Zajistíme pro Vás nejvýhodnější podmínky!

Navštivte naši pobočku nebo volejte 

ZDARMA 800 986 635 (800 ZVONEK) Vý
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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
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Pobočky pro Vás: 
Zlín
Otrokovice
Brumov - Bylnice
Uh. Hradiště
Uh. Brod
Vsetín
Valašské Meziříčí
Veselí n./MoravouJSME TU PRO VÁS... V CELÉM KRAJI!
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pobočka ZLÍN

AGENTURA ZVONEK - ZLÍN
Pod Nivami 330 (za Sokolovnou)
tel: 577 200 100Z V O N E K

A G E N T U R A

R

4

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným pod-
krovím v krásné přírodě Vizovických vrchů. Kolem 
domu je ohrazená upravená velká zahrada.

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

     

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným pod-
krovím v krásné přírodě Vizovických vrchů. Kolem 
domu je ohrazená upravená velk.

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

    

       

RD Zl-Louky, vhodný jak k bydlení, tak ke 
komerčním účelů. Na dvorku dílna s garáží. 
Veškerá infrastruktura a MHD v dosahu.

Zlín - Louky (okr. ZL)

    

       

Řadový RD 4+2 ve Spytihněvi. Dům je 
dvougenerační - 1+1 a 3+1. K domu náleží 
zahrada o velikosti 264 m2, příjemné bydlení.

Spytihněv (okr. ZL)

    

       

RD 9+2 v žádané lokalitě Zlín-Podhoří. Dům je celý 
podsklepený, garáž se nachází v suterénu domu. Za 
domem je zahrada cca 400 m2. Výborná investice!

Zlín - Podhoří (okr. ZL)

    

       

RD 4+2, podsklepený, sedlovou střechou, se 2 
obytnými podlažími, garáží a zahr. altánkem; 
k domu přiléhá prostorná, udržovaná zahrada.

Zlín - Kostelec (okr. ZL)

    

Tel.: 577 102 782

kuchyně – sedačky – nábytek

MILAN DANAČEK

Tř.T.Bati 385, Zlín
budova VITAR - přízemí

(vedle krajského soudu)

tel./fax: 577 644 195 
mobil: 608 772 436

PORADENSTVÍ - NÁVRHY - REALIZACE

5%
SLEVA

       

Atypický nadstandartní dvoupodlažní RD. Krásná 
udržovaná zahrada s bazénem, altánkem k posezení 
a zahradním krbem.  Zahrada 7.000 m2.

Bohuslavice (okr. ZL)

    

RD 9+2 v žádané lokalitě Zlín-Podhoří. Dům je celý 
podsklepený, garáž se nachází v suterénu domu. Za 
domem je zahrada cca 400 m


       

Nový RD v okrajové části města s větším pozem-
kem a dvojgaráží, ideální místo pro milovníky 
klidu a soukromí a přitom bydlení ve městě.

Napajedla (okr. ZL)

    

       

Atraktivní novostavba dvougeneračního typu 
(5+1 a 4+1), v pěkném a klidném prostředí.
Pozemek o rozloze 808 m2, zast. pl. 260 m2.

Zlín - Štípa (okr. ZL)

    

Spytihněv (okr. ZL)

       

RD v lukrativní čtvrti; podsklepený dům s garáží, 
se dvěmi obytnými podlažími; Pozemek 836 m2. 
Vhodný pro komfortní bydlení i jako sídlo � rmy.

Zlín - Lazy (okr. ZL)

    

       

Prodej restaurace ve Zlíně - Paseky. Celkem asi 
170 míst pro hosty. Ve vybavení zůstává veškerý 
nábytek včetně krbových kamen a odsávání. 

Restaurace Zlín (okr. ZL)

    

in
ze

rc
e

       

Půldomek v původním stavu (kromě nově 
vyměněných plastových oken a dveří) s velikým 
pozemkem k užívání, garáž s příjezdem.

Zlín - Zálešná (okr. ZL)

    

RD Zl-Louky, vhodný jak k bydlení, tak ke 
komerčním účelů. Na dvorku dílna s garáží. 
Veškerá infrastruktura a MHD v dosahu.


       

Rekonstruovaný půldomek s příjezdem, zah-
radou a stáním pro auto, umístěný v pěkné a 
klidné lokalitě Zálešná ve Zlíně.

Zlín - Zálešná (okr. ZL)

    

Zlín - Louky (okr. ZL)

Řadový RD 4+2 ve Spytihněvi. Dům je 
dvougenerační - 1+1 a 3+1. K domu náleží 
zahrada o velikosti 264 m


       

Půldomek s přístavbou (verandou) a zahradou, 
ve velmi klidné lokalitě Zlína - Letná (Pod Ro-
zhlednou), blízko lesa, po rekonstrukci, příjezd.

Zlín - Letná (okr. ZL)

    

Prodáváte dům, byt nebo pozemek 
a potřebujete rychle peníze?

Nabízíme Vám zálohu na budoucí kupní cenu 
až 500.000,-Kč. Rychlé jednání!

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

R

S TRADICÍ OD R. 1992

       

Rodinný domek o velikosti 5+kk, v řadové 
zástavbě v blízkosti centra Vizovic. Dům 
prošel částečnou rekonstrukcí.

Vizovice (okr. ZL)
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pobočka ZLÍN

AGENTURA ZVONEK - ZLÍN
Tř. T. Bati 199 (vedle Zlíňanky)

tel: 577 214 180 Z V O N E K
A G E N T U R A

R

       

Zahradní zděná chatka, celopodsklepená, v 
Malenovicích za Tescem, velice dobře dostupná 
autem i MHD, v oplocené zahrádkářské kolonii.

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

    

Zahradní zděná chatka, celopodsklepená, v 
Malenovicích za Tescem, velice dobře dostupná 
autem i MHD, v oplocené zahrádkářské kolonii.


       

Velice pěkná, udržovaná chata v klidné lokalitě. V 
zahrádkářské osadě, oplocená, vytápění na tuhá 
paliva, částečně podsklepená, pozemek 500m2. 

Chata Bohuslavice (okr. ZL)

    

       

Samostatná chata, v klidném prostředí chatové 
osady. Chata je postavená na betonových zák-
ladech. Objekt je napojen na el. energii 220/380V.

Chata Březnice (okr. ZL)

    

       

Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhledem 
do okolí. Plocha pozemku je 2.200 m2. Příjezd.

Březnice (okr. ZL)

    

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

       

RD 3+kk se zahradou v Oldřichovicích, ve velmi 
klidné lokalitě. Domek je po rekonstrukci. Nová 
kuchyň a koupelna. Zahrada o velikosti 444 m2.

Oldřichovice (okr. ZL)

    

       

Stavební pozemek Racková u Zlína, na okraji 
obce, v mírném západním svahu, v nové 
zástavbě rodinných domů, 2051 m2, šířka 29 m.

Racková (okr. ZL)

    

Chata Bohuslavice (okr. ZL)

RD 3+kk se zahradou v Oldřichovicích, ve velmi 
klidné lokalitě. Domek je po rekonstrukci. Nová 
kuchyň a koupelna. Zahrada o velikosti 444 m


       

Chalupa 3+1 za obcí Vlčková, na polosamotě, 
v krásném prostředí Hostýnských vrchů. 
Vhodná k trvalému bydlení i k rekreaci.

Vlčková (okr. ZL)

    

Samostatná chata, v klidném prostředí chatové 
osady. Chata je postavená na betonových zák-
ladech. Objekt je napojen na el. energii 220/380V.


       

Celoročně obyvatelná chata, umístěná za 
Valašským šenkem ve Vizovicích, s příjezdem, v 
krásném a klidném prostředí, hezká zahrada.

Chata Vizovice (okr. ZL)

    

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným pod-
krovím v krásné přírodě Vizovických vrchů. Kolem 
domu je ohrazená upravená velk.

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

    

       

Prostorný zděný dvoupodlažní RD s obytným pod-
krovím v krásné přírodě Vizovických vrchů. Kolem 
domu je ohrazená upravená velk.

Zádveřice - Raková (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.

       

Stavební pozemek v okrajové části Malen-
ovic - Zahradní čtvrt, velice klidné místo. IS v 
dosahu 50m od pozemku. MHD poblíž.

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

    

PRODÁVÁTE ČI KUPUJETE
nemovitost ? Každý 20. s námi 
letí na Kanáry ZDARMA!

volejte ZDARMA 800 986 635
Z V O N E K
A G E N T U R A

R

inzerce

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

       

Stavební pozemek 2.319m2 ve velmi pěkné a 
klidné části obce Fryšták - Vilanta, v starší obytné 
zástavbě Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. 

Fryšták (okr. ZL)

    

       

Zajímavý pozemek 1181 m2 téměř v centru Fryštáku, 
obdélníkového tvaru s velmi mírným sklonem, 
inženýrské sítě jsou do vzdálenosti cca 40 m.

Fryšták (okr. ZL)

    

▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 
▪ 

E-mail: webmaster@psstav.cz

       

Velmi pěkná parcela - proluka v mírně svažitém 
terénu. Šíře parcely je cca 16m, celková výměra 
799 m2. Ideální k zástavbě. Výborná dostupnost!

Klečůvka (okr. ZL)

    

Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhledem 
do okolí. Plocha pozemku je 2.200 m


Racková (okr. ZL)

       

Krásná chata u Napajedel, cihla/dřevo, pozemek 
645m2, příjezd k chatě, kolaudace proběhla v roce 
1998! Chata je ideálním místem na rekreaci!

Chata Napajedla (okr. ZL)

    

S TRADICÍ OD R. 1992

Stavební pozemek Racková u Zlína, na okraji 
obce, v mírném západním svahu, v nové 
zástavbě rodinných domů, 2051 m



Fryšták (okr. ZL)

       

Stav. pozemek v okrajové části obce, ideální rovina s 
nádherným výhledem na jih směrem na Malenov-
ice. Možnost stavby i 2 rodinných domků - 1960 m2.

Hostišová u Zlína (okr. ZL)
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pobočka OTROKOVICE

AGENTURA ZVONEK - OTROKOVICE
ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)
tel.: 577 932 608Z V O N E K

A G E N T U R A

R

Typ Plocha 
bytu

Terasa/
Balkon

Cena vč. standard. 
vybavení

3+kk 67,35 m2 15,80 m2 2 251 940,-Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2 558 230,-Kč

1+kk 31,10 m2 26,91m2 1 150 000,-Kč

3+kk 67,55 m2 63,90 m2 2 281 370,-Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2 516 000,-Kč

1+kk 31,10 m2 26,91m2 1 150 000,-Kč

3+kk 67,55 m2 32 m2 2 340 230,-Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2 558 230,-Kč

3+kk 81,18 m2 7,70 m2 2 661 780,-Kč

více na 
www.zvonek.cz

terasa či balkon u každého bytu
parkovací místo ZDARMA pro byty 3+kk
samostatné plynové topení
bezbariérový přístup

DOKONČENÍ - ŘÍJEN 2008

info: 775 298 516, 775 339 531

NOVÉ BYTY OTROKOVICE

bydlete v novém ještě letos...
    stačí jen 50.000 Kč!

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

       

Krásná chata u Napajedel, cihla/dřevo, pozemek 
645m2, příjezd k chatě, kolaudace proběhla v roce 
1998! Chata je ideálním místem na rekreaci!

Chata Napajedla (okr. ZL)

    

Krásná chata u Napajedel, cihla/dřevo, pozemek 
645m
1998! Chata je ideálním místem na rekreaci!


       

Stavební pozemek (7460 m2) v obci Halenkov-
ice - směr Spytihněv, v mírně svažitém terénu, 
IS částečně zavedeny, možnost stavby i více RD. 

Halenkovice (okr. ZL)

    

       

Nový RD v okrajové části města s větším pozem-
kem a dvojgaráží, ideální místo pro milovníky 
klidu a soukromí a přitom bydlení ve městě.

Napajedla (okr. ZL)

    

       

RD v Kvítkovicích po kompletní rekonstrukci, v 
klidové zóně, určený jak k bydlení tak možnost 
komerčního využití. Vyřídíme Vám � nancování.

Otrokovice - Kvítkovice (okr. ZL)

    

       

Byt 3+1 v OV v původním stavu. Plocha bytu 
bez sklepa a balkónu je 68 m2. Celý dům je nově 
zateplen a v bytě jsou nové plastové okna.

3+1 Otrokovice - Trávníky

    

Stavební pozemek (7460 m
ice - směr Spytihněv, v mírně svažitém terénu, 
IS částečně zavedeny, možnost stavby i více RD. 


       

Prostorný byt (76m2) 3+1 v Napajedlích, ul. 
Nábřeží. Vyměněná plastová okna, jinak je v 
původním stavu - id. pro vlastní rekonstrukci!

3+1 Napajedla (okr. ZL)

   

Chata Napajedla (okr. ZL)

       

RD 9+1, po úpravách může být dvougenerační. 
Je vhodný pro klienty, kteří hledají naprostý 
klid. Garážové stání, krb, udírna, posezení.

Bělov (okr. ZL)

    

Halenkovice (okr. ZL)

RD 9+1, po úpravách může být dvougenerační. 
Je vhodný pro klienty, kteří hledají naprostý 
klid. Garážové stání, krb, udírna, posezení.


       

Zavedený hostinec, 20km od Zlína. Sál pro 100 
osob, výčep, kuchyňka, byt 2+1, skladovací 
prostory, dvorek s posezením a velký sklep.

Hostinec Halenkovice
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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
1+1 Tlumačov 730 000 29 1/2. cihla OV po částečné rekonstrukci, možnost zahrádky

1+1 Malenovice Tř. Svobody 970 000 35 0/8 panel OV V původním udržovaném stavu

1+1 Zlín Křiby 1 050 000 35 4/8. panel DB velmi zachovalý a udržovaný stavu, anuita 7tis.Kč

1+1 Zlín 2.května 1 170 000 36 3. panel OV původní udržovaný stav

1+1 Malenovice Tyršova 1 302 000 35 1/4. cihla DB po částečné rekonstrukci

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

1+kk Zlín Podlesí 1 300 000 40 4/6. cihla Náj novostavba

2+1 Zlín Na Honech 1 330 000 43 1/6. panel OV původní udržovaný stav

2+1 Zlín Okružní 1 290 000 43 1/7. panel DB původní udržovaný stav

2+1 Zlín Moravská 1 390 000 50 7/8. panel OV po částečné rekonstrukci

ZDE MŮŽE BÝT ZVEŘEJNĚN I VÁŠ BYT K PRODEJI - VOLEJTE 800 986 635

2+1 Malenovice Tř. Svobody 1 450 000 51 0/8 panel OV původní udržovaný stav

2+1 Malenovice Tř. Svobody 1 400 000 50 1/5. panel OV hezký původní stav, plastová okna

2+1 Zlín Díly 1 449 000 50 3/3. cihla OV bez úprav (možno přikoupit garáž)

2+1 Otrokovice Tylova 1 550 000 56 2/4. OV po kompletní rekonstrukci

2+1 Zlín Padělky 1 874 000 71 2/4. OV po částečné rekonstrukci

2+1 Zlín Kúty 2 020 000 60 2/7. panel OV po rekonstrukci

2+1 Zlín Podlesí 1 290 000 43 6/6. panel DB bez úprav, čistě udržován

2+kk Zlín tř. 2. května 1 285 000 35 1/12. panel OV plastová okna, jinak původní, udržov .stav

3+1 Zlín Budovatelská 1 550 000 68 příz./3. panel DB velmi prostorný byt, původní stav

3+1 Otrokovice Trávníky 1 640 000 68 2/4. panel OV pův. stav, volný ihned

3+1 Zlín Podhoří 1 690 000 68 12/13. panel DB splacená anuita, volný ihned

3+1 Zlín SNP 1 760 000 70 4/8. panel OV původní udržovaný stav se zděným jádrem

3+1 Zlín Malenovice 1 760 000 62 4/12. panel OV částečně zrekonstruovaný byt na sídlišti v Mal.

3+1 Zlín Ševcovská 1 790 000 68 10/13. panel DB centrum Zlína, původní stav

3+1 Zlín Jílová 2 050 000 75 2/5. panel OV byt po kompl. reko, 2x balkon

3+1 Zlín Mokrá 2 180 000 75 4/5. cihla OV balkon, výtah,  nová kuchyň, výhled

3+1 Otrokovice Kvítkovice 2 250 000 88 1/3. cihla OV 8let starý, samostatné vytápění, parkovací stání

3+1 Vizovice Janova Hora 2 239 360 93 1/3. cihla OV nová výstavba

3+1 Otrokovice 2 210 000 68 6/7. panel OV po kompletní rekonstrukci

3+1 Otrokovice Bří Mrštíků 2 250 000 88 1/3. cihla OV plovoucí podlahy, kuchyň, sklep

3+1 Zlín Větrná 2 499 000 77 4/5. panel OV kompl. rekonstrukce, volný v létě

3+1 Napajedla Nábřeží Dohodou 76 5/8. panel OV prostorný byt, původní stav, plast.okna

3+1 Otrokovice SNP Dohodou 72 13/14. panel OV byt po rekonstrukci, plánuje se zateplení domu

3+kk Zlín Podlesí 2 250 000 75 1/4. cihla OV nový cihlový byt

3+kk Otrokovice Trávníky 2 558 230 82 2. cihla OV novostavba včetně park. stání

4+1 Zlín Okružní 1 799 000 85 7/8. panel OV nová okna, jinak pův. stav, uvolnění 2009

4+1 Zlín Křiby 1 990 000 90 3/8. panel OV byt po částečné rekonstrukci, v dobrém stavu

4+1 Zlín Slunečná 2 250 000 89 5/5. panel OV krásný byt, dům po rekonstrukci

4+1 Zlín Moravská 2 250 000 90 5/8. panel OV komplení rekonstrukce

4+1 Zlín Družstevní 2 236 000 90 5/5. panel OV část. reko, ihned volný

5+kk Zlín Pasecká 9 500 000 157 1/2. cihla OV luxusní byt, 2x gar.stání, 2x balkon

7+1 Zlín Hradská 9 600 000 245 3/5. cihla OV luxusní byt blízko centra

       

Velmi pěkný a prostorný byt ve zděné zástavbě 
čtvrti Mokrá, nová kuchyňská linka, nové skříňové 
vestavby, zděné jádro, vlastní měřiče energií, 78 m2.

3+1 Zlín - Mokrá (okr. ZL)

    

       

Dvoupokojový družstevní byt bez úprav, čistě 
udržován. Uvedený typ bytu je vhodný jak pro 
jedince, tak pro menší rodinu.  Plocha bytu 43m2.

2+1 Zlín - Podlesí (okr. ZL)

    

vel. město lokalita cena podrobnosti

 gars. Otrokovice Trávníky 6 200 po rekonstrukci, vestav. Skříně

1+1 Zlín Podhoří 5 000 pro studenty (2 holky nebo 2 kluci)

1+1 Zlín centrum 6 300 vybavený, klidná zóna

1+1 Zlín Mladcová 7 000 samost. vchod, byt vybaven, možnost parkování

1+1 Zlín Mokrá 8 200 byt včetně garáže a terasy

2+1 Otrokovice Tylova 7 500 nová okna, zděné jádro

2+1 Zlín Bart. čtvrt 8 000 částečně vybaven, nová plast. okna, lodžie

2+1 Napajedla 8 500 nový byt s půdní vestavbou, nevybavený

2+1 Zlín Hony III 8 500 částečně zařízený, i pro studenty

2+1 Zlín Jižní Svahy 8 500 kompletně vybavený byt

2+1 Zlín Beneš. nábř. 8 500 částečně vybavený, ne dělníky,studenty a kuřáky

2+kk Zlín Hony 7 500 novostavba, garáž, cena bez inkasa a garáže

3+1 Zlín Val. Žleb 4 000 pronájem vybav. pokoje, pro studenty

3+1 Zlín Podhoří 7 500 3lůžkový pokoj, od 7/08

3+1 Vizovice náměstí 8 500 částečně vybaveno

3+1 Zlín Val. Žleb 9 500 zděné jádro, částečně vybaveno

3+kk Zlín Obeciny 9 000 prostorný byt, po rekonstrukci

3+kk Zlín Mokrá 9 000 novější, 2 x balkon, garáž

3+kk Zlín Havlíč. nábř. 15 500 nadstardantní byt, garáž

4+1 Zlín Centrum 12 000 zděné jádro, nová kuch. linka

5+1 Zlín Nad Stráněmi 15 000 novostavba, krásný výhled, cena bez inkasa

RD Zlín Lesní čtvrt 12 000 kompletně vybavený půldomek

RD Zlín Malenovice 15 000 celý rodinný dům 5+1, zahrada

BYTY PRONÁJEM      605 981 494, 737 765 912

       

4+1 s lodžií ve zcela zrekonstruovaném domě (ko-
stka), v oblíbené lokalitě Zlín – Slunečná (1.etapa 
JS). Na domě jsou provedeny veškeré úpravy.

4+1 Zlín - Slunečná (okr. ZL)

    

       

Bytová jednotka 4+1 v OV, umístěná v pěkné 
a klidné lokalitě, nová plastová okna, jinak je 
bez úprav. Plocha bytu 85 m2, 7. patro. 

4+1 Zlín - Okružní (okr. ZL)

    

ještě více na 
www.zvonek.cz

volejte ZDARMA 800 986 635

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

R

pro vážné zájemce HLEDÁME 
byt 1 - 4+1 

k prodeji i k pronájmu 
ve Zlíně, Otrokovicích

Prodáme či pronajmeme i Váš byt!

       

Byt 1+1 v Malenovicích, tř. Svobody, pěkné 
prostředí. V přízemí s výtahem, bez balkonu, 
celková výměra 35m2. Udržovaný stav.

1+1 Zlín - Malenovice

    

2+1 Zlín - Podlesí (okr. ZL)

       

Byt 1+1 s dobrým dispozičním řešením, se 
spacím koutem; byt je ve velmi zachovalém a 
udržovaném stavu, je nově vymalován.

1+1 Zlín - Křiby
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pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ

AGENTURA ZVONEK - UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151, (naproti bočního vchodu pasáže Slunce)
tel.: 572 556 900, 603 432 409Z V O N E K

A G E N T U R A

R

       

RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obecní 
i studna, nová plast. okna, střecha eternit. Za 
domem je dvůr a krásná velká zahrada.

Zlechov (okr. UH)

    

       

RD 2+1, u domu je pěkný dvorek s malou zahrád-
kou. Hospodářské budovy vč. 2 sklepů. Dům je 
vhodný jak pro trvalé bydlení, tak i jako chalupa.

Osvětimany (okr. UH)

    

RD 2+1, u domu je pěkný dvorek s malou zahrád-
kou. Hospodářské budovy vč. 2 sklepů. Dům je 
vhodný jak pro trvalé bydlení, tak i jako chalupa.


       

RD 3+1 v Břestku, částečně podsklepený. Míst-
nosti jsou prostorné, na podlahách je lino nebo 
dřevo. Topení je lokální v každé místnosti. 

Břestek (okr. UH)

    

RD 3+1 v Břestku, částečně podsklepený. Míst-
nosti jsou prostorné, na podlahách je lino nebo 
dřevo. Topení je lokální v každé místnosti. 


       

RD 3+1 v Osvětimanech - polovina dvojdomku. 
Dům je celý podsklepený. Součástí prodeje je i 
garáž. Celková výměra pozemku je 618 m2.

Osvětimany (okr. UH)

    

Osvětimany (okr. UH)

       

Částečně podsklepený RD 2+1. Dům je ve stavu, 
který potřebuje rekonstrukci. Voda obecní, plynová 
přípojka před domem. Pěkný pozemek -  2860m2.

Košíky (okr. UH)

    

Břestek (okr. UH)

Částečně podsklepený RD 2+1. Dům je ve stavu, 
který potřebuje rekonstrukci. Voda obecní, plynová 
přípojka před domem. Pěkný pozemek -  2860m


       

RD 2+1 v dobrém stavu, možno ihned k bydlení. 
Voda – obecní vodovod, kanalizace. Parkování 
možno u domu. Pěkná zahrada s ovocnými stromy.

Boršice u Blatnice (okr. UH)

    

Osvětimany (okr. UH)

RD 2+1 v dobrém stavu, možno ihned k bydlení. 
Voda – obecní vodovod, kanalizace. Parkování 
možno u domu. Pěkná zahrada s ovocnými stromy.


       

RD 4+1 na pěkném klidném místě. Plocha 
pozemku 3000 m2. Na střeše je betonová taška. 
Dům je vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci.

Kudlovice - Dolina (okr. UH)

    

RD 4+1 na pěkném klidném místě. Plocha 
pozemku 3000 m
Dům je vhodný k trvalému bydlení i k rekreaci.


       

RD 4+1, vhodný jak k trvalého bydlení, tak 
i jako chalupa, možnost i dvougeneračního 
bydlení. Krásná velká zahrada - 3000 m2.

Jankovice (okr. UH)

    

RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obecní 
i studna, nová plast. okna, střecha eternit. Za 
domem je dvůr a krásná velká zahrada.


Boršice u Blatnice (okr. UH)

       

Patrový RD 4+1 v klidné ulici obce Babice. Dům je 
podsklepen, zde se nachází plyn. kotel a mísnost 
s krbem, dvůr s garáží, krásná zahrada 1000 m2.

Babice (okr. UH)

    

Zlechov (okr. UH)

       

Krásný, kompletně zrekonstruovaný RD 2x 3+1 
v Boršicích. Uspořádání domu je účelné a vkus-
né. Ve sklepních prostorách je garáž, kancelář.

Boršice (okr. UH)

    

Kudlovice - Dolina (okr. UH)

Patrový RD 4+1 v klidné ulici obce Babice. Dům je 
podsklepen, zde se nachází plyn. kotel a mísnost 
s krbem, dvůr s garáží, krásná zahrada 1000 m


       

Nově zrekonstruovaný, částečně podsklepený dům 
3+1 v klidné ulici. Možnost půdní vestavby. Dvůr, 
velká pergola a krásná zahrada -  1100 m2.

Zlechov (okr. UH)

    

Babice (okr. UH)

Krásný, kompletně zrekonstruovaný RD 2x 3+1 
v Boršicích. Uspořádání domu je účelné a vkus-
né. Ve sklepních prostorách je garáž, kancelář.


       

Nadstandartní dům 5+1 kolaudován před 4 lety, 
na pěkném slunném místě. Součástí domu je 
dvojgaráž. Za domem je bazén 7x3,5 m a terasa.

Babice (okr. UH)

    

       

Nové byty 3+kk o výměře od 91m2 do 120m2. 
Byty jsou umístěné v novém zkolaudovaném 
domě v centru. Ihned připravené k nastěhování.

Nové byty Uh. Hradiště

      

Zlechov (okr. UH)

Nadstandartní dům 5+1 kolaudován před 4 lety, 
na pěkném slunném místě. Součástí domu je 
dvojgaráž. Za domem je bazén 7x3,5 m a terasa.


       

Byt v OV 3+1 v UH - Stará Tenice. Celková plocha 
bytu vč. 2 lodžií a sklepa je 80 m2. Byt je po re-
konstrukci. Vytápění je plynové - vlastní kotel.

3+1 UH - Stará Tenice (okr. UH)

    

Staňte se i Vy našimi klienty a můžete 
letět na luxusní dovolenou.
Každý 20. soutěžící VYHRÁVÁ!Z V O N E K

A G E N T U R A

R

volejte ZDARMA 800 986 635více na www.zvonek.cz

Jankovice (okr. UH)

Nově zrekonstruovaný, částečně podsklepený dům 
3+1 v klidné ulici. Možnost půdní vestavby. Dvůr, 
velká pergola a krásná zahrada -  1100 m


       

RD 4+1 v Březolupech na krásném klidném místě 
v centru obce. Z prostorné verandy se vchází na 
dvorek a velkou zahradu. DOPORUČUJEME !

Březolupy (okr. UH)

    

RD 3+1 v Osvětimanech - polovina dvojdomku. 
Dům je celý podsklepený. Součástí prodeje je i 
garáž. Celková výměra pozemku je 618 m


HLEDÁME! 

   

Hledáme pro našeho klienta byt 
1+1 případně 2+1 kdekoliv v UH. 
Platí ihned a hotově.
Prosím nabídněte na 603 432 409

Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům k rekonstrukci. 
Pozemek – rovina. Cena do 1.mil.
Prosím nabídněte na 603 432 409
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inzerce

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

STUDIO KUCHYNÍ
VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ NA MÍRU

provozní doba:
PO-PÁ 9.00-16.00 hod

předložením tohoto kupónu získáte SLEVU 10%

R e d a k c e  s i  v y h r a z u j e  p r á v o  n e o t i s k n o u t  n e v h o d n o u , 
n e ú p l n o u  i n z e r c i ,  č i  j i  o t i s k n o u t  v  j i n é m  t e r m í n u .

inzerci odevzdejte v kancelářích 
AGENTURY ZVONEK, nebo zašlete 
na mail: realitninoviny@email.cz

ZDE ODSTŘIHNI A ODEVZDEJ V NEJBLIŽŠÍ POBOČCE AGENTURY ZVONEK

REALITNÍ


NOVINY

KUPON pro řádkovou inzerci 
Vaší nemovitosti ZDARMA

text inzerce (max. 160 znaků)

Jméno

Bydliště

Kontakt

pobočka VESELÍ n./Mor.

AGENTURA ZVONEK - VESELÍ n./Mor.
Tř. Masarykova 137

tel: 518 323 620, 739 456 086

       

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

Nová Lhota (okr. HO)

    

       

Dvougenerační RD 3+1 a 4+1, 11 let po kolaudaci. 
Dům je podsklepen, zde se nachází plyn. topení a 
bojler. Za domem je dvorek a zahrada 399 m2.

Vnorovy (okr. HO)

    

       

RD 5+1 v obci Nová Lhota po rekonstrukci, nová 
střecha, ústřední plynové topení v kombinaci s 
tuhými palivy, garáž. Zahrada za domem 450m2.

Nová Lhota (okr. HO)

    

Nová Lhota (okr. HO)

RD 5+1 v obci Nová Lhota po rekonstrukci, nová 
střecha, ústřední plynové topení v kombinaci s 
tuhými palivy, garáž. Zahrada za domem 450m


       

RD 3+1 v obci Bzenec. V domě je započata 
kompletní rekonstrukce, garáž s jámou. K domu 
náleží zahrada o velikosti 388m2. Další pozemek.

Bzenec (okr. HO)

    

Nová Lhota (okr. HO)

       

RD  6+1 v Mor. Písku Kolonie. Přízemí domu je 
určeno k rekontrukci. Patro domu má nová plast. 
okna. Za domem je dvůr a velká zahrada, garáž.

Moravský Písek (okr. HO)

    

Bzenec (okr. HO)

RD  6+1 v Mor. Písku Kolonie. Přízemí domu je 
určeno k rekontrukci. Patro domu má nová plast. 
okna. Za domem je dvůr a velká zahrada, garáž.


       

RD 5+1 v obci Kněždub, zast. pl. 150 m2 s velkým 
dvorem, hosp. budovou, garáží a zahradou 600m2. 
Dům je celý podsklepen. Topení ústřední plynové.

Kněždub (okr. HO)

    

Dvougenerační RD 3+1 a 4+1, 11 let po kolaudaci. 
Dům je podsklepen, zde se nachází plyn. topení a 
bojler. Za domem je dvorek a zahrada 399 m


Kněždub (okr. HO)

       

Velmi pěkný řadový RD 4+1 se zahradou ve Veselí 
n./M., po komletní rekonstrukcí. Dům je podsk-
lepen a má garáž pro 2 auta, prostorná zahrada.

Veselí nad Moravou (okr. HO)

    

       

Družstevní byt po část. rekonstrukci - nová plas-
tová okna, plovoucí podlaha v obývacím pokoji. 
Dům je zateplen, nová střecha, 62 m2, lodžie.

3+1 Veselí nad Moravou

    

 PRODÁME I VAŠI 
NEMOVITOST!

PRO NABÍZEJÍCÍ  
SLUŽBY ZDARMA!

800 986 635

Hledáme pro našeho klienta byt 1+1 - 2+1 
kdekoliv ve Veselí nad Moravou.Platí 
ihned a hotově. Prosím nabídněte!
Hledáme pro našeho klienta rodinný dům 
k rekonstrukci do 20 km od Veselí nad 
Moravou. Cena do 2.mil. Platí hotově.

HLEDÁME!

    

NAŠE REALITNÍ NOVINY vychází měsíčně v nákladu 50.000 ks.
Distribuováno ZDARMA v celém Zlínském kraji.
Registrace MK ČR E 16634

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

světa REALIT...

Vaše soukromá inzerce bude ZDARMA 
otištěna v pří štím čísle magazínu NAŠE REALITNÍ NOVINY.



pobočka VSETÍN

AGENTURA ZVONEK - VSETÍN
Mostecká 361, (budova Telecomu - přízemí)
tel.: 571 416 160, 774 055 481Z V O N E K

A G E N T U R A

R

       

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře dostup-
ném místě na konci místní části “Pod Černým”.

Dřevěnice Huslenky (okr. VS)

    

       

Dvougenerační RD 5+2 v malebném prostředí 
Valašska. Dům má okrasnou zahradu propo-
jenou s domem verandou a zimní zahradou. 

Pržno (okr. VS)

    

Dřevěnice Huslenky (okr. VS)

       

Udržovaný RD 4+1 na slunném místě, s pozemky 
cca 2000 m2. Plynová přípojka u domu, pozem-
kem protéká potok - možnost výstavby rybníku.

Mikulůvka (okr. VS)

     

       

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

Bratřejov (okr. ZL)

    

       

3 pozemky o výměře 1000 m2 určené k výstavbě 
RD na JV-svahu nad údolím obce. Klidná lokalita 
v pěkném prostředí s výbornou dostupností. 

Janová (okr. VS)

     

Janová (okr. VS)

       

Zděná celopodsklepená zahradní chatka, zast. 
plocha 16m2 na pozemku 400 m2 na okraji 
zahrádkářské kolonie, el. 220V, příjezd až k chatě.

Vsetín - Jasenice (okr. VS)

    

3 pozemky o výměře 1000 m
RD na JV-svahu nad údolím obce. Klidná lokalita 
v pěkném prostředí s výbornou dostupností. 


       

Dřevěnice 4+kk pro relaxaci a oddech. Jedná se 
o podsklepený objekt s obytným podkrovím. Na 
pozemku je přiveden plyn, stačí jenom napojit.

Poteč u Val. Klobouk (okr. ZL)
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Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře dostup-
ném místě na konci místní části “Pod Černým”.

Dřevěnice Huslenky 



       

Nemovitost v obci Liptál na hlavní trase Vsetín-Zlín. V 1.NP jsou 3 prostorné místnosti. Ve 2.NP 
jsou 4 prostorné místnosti, kancelář, dílna. Ve 3.NP je kuchyň a jídelna.  Vhodná investice pro 
� rmu, která hledá výrobní prostory bez další investice do rekonstrukce.
    

Liptál (okr. VS) KOMERČNÍ OBJEKT NA TRASE ZLÍN - VSETÍN

Dřevěnice 4+kk pro relaxaci a oddech. Jedná se 
o podsklepený objekt s obytným podkrovím. Na 
pozemku je přiveden plyn, stačí jenom napojit.

Poteč u Val. Klobouk 



Poteč u Val. Klobouk        

Zachovalé zemědělské stavení se zahradou 900 m2 (lze využít jako stavební pozemek) v malebné obci 
Lipina (2 km od Val. Klobouk). Objekt nabízí možnost přestavby (sochařský, malířský atelier, popřípadě 
originální dům k rekreaci či bydlení). Inženýrské sítě u pozemku, přístup z obecní komunikace.
    

Valašské Klobouky - Lipina (okr. ZL)

tel: 605 416 929 
         777 877 094

mail: cestovka@zvonek.cz

CE
ST

OVNÍ AGENTURACCCEE
SSTT

OOOVVNN GGENNTUURRAAARRAARRAA

cestovní agentura 

ZVONEK 

CESTOVKA.ZVONEK.CZ 

LEŤTE S NÁMI 
ZA SLUNCEM NA 

KANÁRSKÉ OSTROVY

CA Zvonek spolupracuje s renomo-
vanou cestovní kanceláří Canaria 
Travel, která je specialistou na dovo-
lenou na Kanárských ostrovech.

KAŽDÝ DEN SKVĚLÉ 
NABÍDKY LAST MINUTE

CA Zvonek nabízí nejvýhodněj-
ší letní i zimní dovolenou. Spo-
lupracujeme s deseti největšími 
cestovními kancelářemi, takže 
svou vysněnou dovolenou si u 
nás vybere opravdu každý.  

POMŮŽEME VÁM
S VÝBĚREM ZÁJEZDU!

U nás si opravdu 
vyberete!

Dřevěnice Huslenky Dřevěnice Huslenky 

Udržovaný RD 4+1 na slunném místě, s pozemky 
cca 2000 m
kem protéká potok - možnost výstavby rybníku.


Dřevěnice Huslenky Dřevěnice Huslenky (okr. VS) KOMERČNÍ OBJEKT NA TRASE ZLÍN - VSETÍN

       

Rozestavěný RD v obci Huslenky-Uherská 
v horském prostředí s pozemky. Hypotéční 
úvěr zajistíme. 

Huslenky - Uherská (okr. VS)
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pobočka VAL. MEZIŘÍČÍ

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Mostní 96
(dolní roh náměstí vedle optiky)

tel: 571 616 166, 603 285 314

       

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny a 
garáží. Pozemek: cca 1 380 m2 vč. zast. plo-
chy. Možnost přístavby půdního bytu.

Krhová u VM (okr. VS)

    

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny a 
garáží. Pozemek: cca 1 380 m
chy. Možnost přístavby půdního bytu.


       

Novostavba RD 5+1 za obcí v krásném a klid-
ném prostředí. Příjezd až k domu.  Zastavěná 
plocha 224 m2, neoplocená zahrada 933 m2.

Police u Val. Meziříčí (okr. VS)

    

Police u Val. Meziříčí (okr. VS)

       

Rodinná vila 7+1 v blízkosti centra Valašského 
Meziříčí s krásnou zahradou a garáží. Postavena z 
cihlového zdiva, velmi pěkně udržovaná.

Val. Meziříčí - centrum

    

Krhová u VM (okr. VS)

       

Dvoupodlažní, zděný RD 5+1. Celková plocha 
pozemku cca 500 m2. Možnost parkování na 
pozemku. RD je celý zateplen. Kolaudace v r. 2000.

Val. Meziříčí - Podlesí

    

       

Atraktivně umístěný RD - na náměstí v Kelči, 
ideální k podnikání i k bydlení. Zastavěná 
plocha je 277 m2, ostatní plocha 460 m2.

Kelč (okr. VS)

    

       

Zahradní chatka v zahrádkářské kolonii. 
Chata o velikosti 16 m2. Celková plocha 
pozemku 476 m2. Hezké prostředí.

Brňov (okr. VS)

    

       

Mírně svažitý stavební pozemek (2507 m2), 
celodenně osluněn na kraji obce. Příjezd po 
komunikaci až k pozemku. Plyn do 10 m.

Oznice (okr. VS)

    

 PRODÁME I VAŠI 
NEMOVITOST!

PRO NABÍZEJÍCÍ  
SLUŽBY ZDARMA!

800 986 635

11

       

Hledáme pro našeho zákazníka RD 
v okolí Val. Meziříčí 1.500.000,-Kč
Hledáme pro naše zákazníky byty 1+1 a 2+1 
ve Valašském Meziříčí
Hledáme pro naše zákazníky pronájmy 
bytů, zejména garsoniéry, byty 1+1 a 2+1

HLEDÁME!

    

       

Pronájem bytu 4+1 v RD Rožnov p./R., 109 m2. 
Cena: 14.000,-Kč/měs. + energie.
Nebytové prostory Val. Meziříčí v nově 
postavené budově poblíž centra. Celkem 
120 m2. Plynové topení, samostané měřiče 
na el. a plyn. Možná hostinská činnost, ry-
chlé občerstvení, internetová kavárna, služby. 
Cena 15.000,-Kč/ měsíčně + inkaso. 
Prostorný byt 3+1 v RD na ul. Šafaříkova ve Val. 
Meziříčí, je luxusně zařízen, k dispozici je prádelna 
a garáž, terasa a nádvoří. 15.000,-Kč/měs.

PRONÁJMY

  

» Pro zájemce o moderní technologie jsme připravili 
ve spolupráci s � rmou VS domy a.s, Vsetín dřevostav-
by v různých lokalitách ve Zlínském kraji, možnost vý-
stavby i na Vašem pozemku. 
» Jde o domy různých velikostí a dispozic, vždy upra-
vené 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

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



13Ještě větší nabídku nemovitostí najdete na www.zvonek.cz12 Naše realitní noviny *SRPEN 2008

číslo SRPEN 2008                               NOVÁ VÝSTAVBAREALITNÍ


NOVINY

TERASOVÉ DOMY ZELINOVA 
ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
V BLOCÍCH B6, B7, B8!

infolinka: 736 631 212, 603 246 685

Domluvte si 
nezávaznou prohlídku
vzorového bytu

Projekční kancelář: 

Komfortní bydlení - byty 1+kk - 5+kk
Atraktivní lokalita s výhledem do zeleně
Možnost spojení bytů - podle Vašich představ
Podzemní parkování
ZAJISTÍME VÝHODNÉ 
FINANCOVÁNÍ
Prostorné terasy

· 
· 
· 
· 
· 
· 

Investor: 

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

R

Výhradní prodejce:

číslo 
bytu

vel. 
bytu

celkem 
m2

z toho: 
byt 
m2 ba

lk
on

 

te
ra

sa cena bytu s 
9% DPH

B6/53A 4+kk 104,1 86,9 15 3 321.168,-

B7/42B 3+kk 87,4 66,7 17,3 2.620.142,-

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,-

B7/51B 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 15,15 21,2 1 884.142,-

B8/31A 2+kk 69,15 50,65 8,6 7,4 1 830.162,-

B8/51A 2+kk 63,4 56,2 5 1 971.342,-

B8/53A 3+kk 82,2 68,6 11,4 2 698.009,-

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 14,95 4 447.200,-

B8/52B 4+kk 105 91,35 10,4 3 416.372,-

číslo vel. celkem z toho: 

ba
lk

on
 

te
ra

sa cena bytu s 

Bydlete v novém ještě letos!!!

www.zvonek.cz

VÝSTAVBA NEJPRODÁVANĚJŠÍCH BYTŮ 
VE ZLÍNĚ POKRAČUJE!

bloky B9, B10

BYTOVÉ DOMY  ZELINOVA 

ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB
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pobočka UHERSKÝ BROD

AGENTURA ZVONEK - UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 102 (1. patro budovy GE Money)

tel.: 572 638 800, 603 246 683 Z V O N E K
A G E N T U R A

R

       

RD 5+1 nedaleko centra, po kompletní a velmi 
zdařilé rekonstrukci. Topení plynové. Udržovaná 
okrasná zahrada se zahradním domkem.

Uherský Brod (okr. UH)

    

       

Zděná, částečně podsklepená chata na samém 
okraji města. U chaty je zbudováno příjemné 
venkovní posezení. Udržovaná zahrada - 1120 m2.

Chata Uherský Brod (okr. UH)

    

       

Starší chalupa ke kompletní rekonstrukci ve stylu 
“slovácké búdy” v klidné části malebné obce Vlčnov. 
Dům má dvě místnosti. Zahrada o výměře 1148m2.

Vlčnov (okr. UH)

    

       

Velmi lukrativní stavební pozemek - 3600m2 v 
klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný 
pro stavbu samostatně stojícího domu (š. 22m).

Pozemek Nivnice (okr. UH)

    

Velmi lukrativní stavební pozemek - 3600m
klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný 
pro stavbu samostatně stojícího domu (š. 22m).


       

Pozemek 2402m2 (šíře 27m) v klidné části města. 
Lokalita určena k výstavbě RD. Pozemek je rovinatý 
a ideální pro stavbu samostatně stojícího RD. 

Pozemek UH. Brod (okr. UH)

    

Pozemek UH. Brod (okr. UH)

       

Rodinný domek 2+1 v obci Strání. Obytné 
místnosti jsou situovány do přízemí. Ložnice je 
situovaná do podkroví - samostatný přístup. 

Strání (okr. UH)

    

Zděná, částečně podsklepená chata na samém 
okraji města. U chaty je zbudováno příjemné 
venkovní posezení. Udržovaná zahrada - 1120 m

Chata Uherský Brod 



Pozemek Nivnice (okr. UH)

       

Přízemní RD  v centru obce. Dům je částečně pod-
sklepený, napojen na plyn, obecní kanalizaci a 
vodovod. Zahrada o výměře 253m2, ovocný sad.

Rudice (okr. UH)

    

Chata Uherský Brod (okr. UH)

Starší chalupa ke kompletní rekonstrukci ve stylu 
“slovácké búdy” v klidné části malebné obce Vlčnov. 
Dům má dvě místnosti. Zahrada o výměře 1148m


       

RD 2+1 je po rekonstrukci. Možnost rozšíření obyt-
né části do podkroví. Plyn před domem. Za domem 
velká stodola, kůlna a udržovaná zahrada.

Rudice (okr. UH)

   

Rudice (okr. UH) Chata Uherský Brod Chata Uherský Brod 

RD 2+1 je po rekonstrukci. Možnost rozšíření obyt-
né části do podkroví. Plyn před domem. Za domem 
velká stodola, kůlna a udržovaná zahrada.


       

RD Vápenice u Starého Hrozenkova,  z r. 1996. Dům 
je celý podsklepený - garáž, dílna. U domu poze-
mek o výměře 600m2. Dům je ihned obyvatelný.

Vápenice (okr. UH)

    

       

Prostorný a velmi udržovaný byt o velikosti 63m2 
na atraktivním místě přímo v centru města. 
Výměna oken, balkonu, fasáda. 1. patro, OV.

2+1 UH. Brod (okr. UH)

    

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME: 

    

RODINNÝ DŮM v Uh. Brodě, Havřicích, Šumicích, 
Bánově, Těšově, Újezdci - do 2,5 mil. - platba hotově!

RODINNÝ DŮM v okolí Bojkovic do 1,5 mil.

BYT 1 - 3+1 v Uh. Brodě! 

STAVEBNÍ POZEMEK v okolí UB.

NABÍDNĚTE NÁM NEMOVITOST  
VÝHODY PRO VÁS:
· POUKAZ NA LUXUSNÍ VEČEŘI ZDARMA!
· SOUTĚŽ O ZÁJEZD NA KANÁRY 
  KAŽDÝ 20. (!) SOUTĚŽÍCÍ VYHRÁVÁ!
· 16 LET ZKUŠENOSTÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
· TISÍCE SPOKOJENÝCH KLIENTŮ

VOLEJTE ZDARMA 800 ZVONEK

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 prodeji 
a získejte zdarma večeři 

v luxusní restauraci pro 2 osoby.

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

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

R

www.ZVONEK.cz

a ideální pro stavbu samostatně stojícího RD. www.zvonek.cz
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www.zvonek.czinfo: 731 842 999, 577 200 100

NOVÉ BYTY VIZOVICE
V každém bytovém domě 12 bytů 
a 4 garáže
Byty o velikostech 3+kk a 5+kk
Ke každému bytu balkon, lodžie 
nebo terasa
Orientace domů Východ - Západ
Každý byt má vlastní kotelnu 
s ohřevem vody
V ceně bytu kuch. linka od fy Sykora

JANOVA HORA
VIZOVICEjh

FINANČNÍ PARTNER:

DOKONČENÍ: 
BLOKY F, G - SRPEN 2008
BLOK E - PROSINEC 2008

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

R

MODERNÍ BYDLENÍ 
v klidném prostředí 

nedaleko centra Vizovic

PRODEJCE:

image F1_100x124_ZL+KR+UH.indd   1 13.5.2008   11:24:16

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. 

MODERNÍ BYDLENÍ

» 40 bytů o velikostech 2 - 3+kk (60 - 87 m2)

BRUMOV 
BYLNICE

Dokončení: SRPEN 2009
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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!

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

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

ZALOŽENO R. 1992

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

R

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. 

MODERNÍ BYDLENÍ

BRUMOV 
BYLNICE

Dokončení: SRPEN 2009
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rozhovor měsíce                      herečka Městského divadla ve Zlíně Helena Čermáková

Beze sporu patří mezi herečky, na které 
nezapomenete. Helena Čermáková má za 
sebou účinkování nejenom v Městském 
divadle ve Zlíně, ale také na � lmovém plátně. 
Získala řadu ocenění včetně prestižní Thálie. 
Mezi její nejoblíbenější role patří  Hippodamie 
z inscenace Smrt Hippodamie, Kostelnička z 
Její pastorkyně, či Máša ze Tří sester. Má ráda 
umění, její vášní je hudba a mezi další záliby 
patří péče o zahradu, četba, nebo cestování.

Vaše poslední role byla v muzikálu Balada 
pro banditu, který Městské divadlo ve Zlíně 
uvedlo koncem června. Režie se ujal Dodo 
Gombár. Jak se Vám spolupracuje s tímto 
umělcem?
Velmi dobře. My jsme v podstatě navázali 
spolupráci už před několika lety, v době, kdy ve 
Zlíně působil pohostinsky. On je režisér, který 
o věcech velmi hluboce přemýšlí, má jasnou 
koncepci, jasnou strukturu.  Jeho práce je vždy 
cílená a koncentrovaná, to je potom radost 
spolupracovat.

Tato role obsahuje hodně zpěvu a je 
uvolněnější, jak se v této herecké poloze 
cítíte?
Je mi to blízké. Ne tedy že bych se cítila být 
čarodějnicí (smích), ale je to takový příjemný 
odskok  a nadsázka. A zpěv je mi nesmírně 
blízký, zabývala jsem se jím už na škole. 

Do Vašeho života se hudba neustále vrací, 
nemyslím tím jenom Banditu, ale třeba také 
Dny francouzské kultury v Luhačovicích. Tam 
jste přednášela za doprovodu pařížských 
hudebníků (hoboj a kytara) texty A. Saint 
Exuperyho a Jeana Giona. Je Vám blízká 
francouzská kultura?
Francouzská kultura je mi nesmírně blízká. Je 
to oblast, ke které svým způsobem vzhlížím. V 
letošním roce se do Luhačovic opět chystám s 
novým projektem. Tentokrát s jednou hudebnicí. 
Loni to byla klasická hudba a recitace, teď bych 
měla přispět nejenom poezií, ale i šansony. 
Jsem za takovou příležitost vždycky šťastná, 
protože v divadle mě tolik šancí nepotkává. 

Navážu na zmíněné šansony. Vy jste prý 
organizovala šansonové večery?
Ne že bych je přímo organizovala, ale už v 
Divadélku v klubu byl pořad, kde jsem měla 
šanci zpívat  převzaté písně, nebo šansony, 
které byly vytvořeny pro nás, pro divadlo. Měla 
jsem svůj vlastní pořad i v dřívějších dobách. 
Ráda bych se k něčemu takovému vrátila.

archaického slova. Byla to nádherná práce a v 
mém životě naprosto jedinečná.

Předsedkyně umělecké poroty, která 
se zabývala výběrem nominovaných 
osobností na prestižní cenu Thálie, se 
vyjádřila k Vašemu výkonu v roli Hipodamie 
jako o nejtěžší roli, kterou hrály herečky 
nominované do nejužšího výběru. Máte 
také ten pocit?
To já nejsem schopná posoudit, protože ty dva 
další výkony jsem neviděla, vlastně jen jeden 
a až posléze. Ale možná o tom mluvila z toho 
důvodu, že v Hippodamii je sepětí pohybu, 
hudby a slova.

Zmíněná nominace je velký úspěch, v 
minulosti jste už cenu Thálie dokonce získala. 
Hra  Městského divadla Zlín a Filharmonie 
Bohuslava Martinů Smrt Hippodamie 
získala také Cenu diváků Alfréda Radoka. 
Jak vnímáte tato ocenění? Berete je jako 
odměnu, nebo závazek?
Já to vnímám jako ocenění práce všech, kteří 
se toho účastní. Přesto, že jeden člověk tam má 
víc prostoru, bez těch ostatních by nebyl nic. 
Nesmírně výjimečným momentem bylo to, že 
se to tolik líbilo i divákům. Veškerá ocenění, i ta 
o� ciální, byla nádherná, ale vše je hlavně pro 
diváka, protože kdyby ten to odmítal, tak pro 
koho bychom vlastně hráli? 

Zasahuje Vám taková role do Vašeho života? 

Když mluvíme o projektech, je něco co 
mimo zmíněné Dny francouzské kultury v 
současné době připravujete, nebo plánujete 
do budoucna?
Ano, bude se týkat shodou okolností opět 
šansonů. Tohoto projektu by se měl ujmout 
režisér Pitínský. Už o tom mluví delší dobu, 
je to záležitost dvou, tří let. Ale je to zatím ve 
fázi krystalizování, takže to teď nemohu více 
speci� kovat.

Když už jste zmínila spolupráci s režisérem 
Pitínským, tak bych se Vás ráda zeptala na 
Vaši spolupráci s HaDivadlem. Hrajete jednu 
z předních postav ve hře Pařeniště, kterou 
právě Pitínský režíruje.  
Toto pro mě byla opravdu nebývalá zkušenost, 
protože jsem po dlouhých letech měla možnost 
spolupracovat s úplně jiným souborem. Byla to 
krásná spolupráce, i když nesmírně hektická. 
Text byl náročný. Ale tím, že to zaštiťoval režisér 
Pitínský, který je kultivovaná , klidná a analytická 
bytost, bylo nám tam celou dobu moc dobře. 

Pojďme k Hippodamii. Mám pocit, že to 
byla možná jedna z nejtěžších rolí, která Vás 
mohla potkat. Je to tak?
Rozhodně. Já jsem z počátku měla strach, 
protože jsem si říkala, že v té krátké době 
nemůžeme zvládnout nesmírně těžký hudební 
part spolu s aranží, s vnitřním naplněním. Obav 
bylo hodně, ale pak to přešlo v daleko silnější 
příjemný pocit z krásné hudby, krásného 

Beze sporu patří mezi herečky, na které 
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Snímek z natáčení studentského � lmu Poklad
(Foto: archív � lmového štábu)
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NOVINY
Nemáte raději třeba odlehčenější role?
To nemohu říct. Člověk si u komičtějších rolí víc 
odpočine, ale i komedie, která vypadá lehce, 
stojí spoustu dřiny. Ale je pravda čárka že 
spíše tíhnu k těmto psychologičtějším, těžším, 
dramatickým � gurám. 

Dostáváte od diváků i dárky jako 
poděkování?  
Někdy se stane, že Vám při děkovačce pošle 
někdo dáreček, není to kytička, knížka, jsou to 
věci úplně odtažité. Kolikrát je to k přemýšlení, 
proč k tomu došlo, co toho diváka nutilo se 
vyjádřit posláním hrníčku povidel, několika 
set čajů, dózičky, ..? Já ty věci nevystavuji, ale 
schovám si je.

nich jsou záhonky. V podstatě tím pro mě vytvořil 
malou Francii a Itálii. A naprosto prozaicky tam 
pěstujeme vše - od hrášku, přes mrkve, rajčata i 
brambory, bylinky, veškerou zeleninu i ovoce. Je 
tam i skalka, protože oba milujeme skalničky. Byla 
to velká dřina a následkem toho jsou manželova 
naprosto zničená záda.

Co je gró Vaší domácnosti?
Tak to je největší prostor v našem domě, obývací 
místnost, ve které je právě ten starožitný nábytek. 
Máme tam knihovnu, je tam hudba, kterou oba 
dva s manželem milujeme. Je to prostor, který 
máme všichni nejraději. Je tam i velikánský jídelní 
stůl a tím, že manžel je výtvarník, tak si na stole 
dělá svoje makety. Takže je to i takový užitný 
prostor. Je nám tam nesmírně dobře, máme 
krásný výhled do zahrady a je to takové naše 
magické místo.    
            Jana Bílková

Ve Zlíně už jste dlouho, jak se Vám tady 
žije?
Velmi dobře. A to z jednoho důvodu - krajina 
kolem je tak krásná, rozmanitá. Je tu kopcovitý 
terén, ale přitom to nejsou velehory, kopce jsou 
lehce zdolatelné. A líbí se mi, že vyjedu kousíček 
za Zlín a jsem v lese. 

Dokážete si představit, že byste žila jinde? 
Oslovuje Vás i jiná kultura?
Oslovuje, ale já jsem bohužel vázaná na slovo, 
takže si neumím představit, že bych žila jinde. 
Dokázala bych si představit svůj život ve Francii, 
dokázala bych si ho velmi představit i v Itálii, 
ale bohužel jsem limitovaná tím, že nejsem 
schopná naučit se řeč do té míry, abych jí mohla 
komunikovat, protože jistě bych chtěla dělat 
své povolání.

Máte ráda umění, včetně architektury. 
Ovlivnily Vás některé osobnosti tohoto oboru 
natolik, že po jejich vzoru upravujete i prvky 
své domácnosti?
Toto je hodně ovlivněno mým manželem, který 
je výtvarník. Vždycky se mi architektura líbila, 
přistupovala jsem k ní velmi amatérsky, ale 
manžel mě hodně dovzdělal. Shodli jsme se 
třeba v tom, že máme doma starožitný nábytek, 
protože máme oba rádi věci, které mají nějakého 
ducha.

Máte zahradu. Dnes je trendem vymýtit 
veškeré brambory, mrkev,.. a vysadit okrasné 
stromky. Jaká je Vaše zahrada v tomto 
směru?
My jsme netypičtí, my jsme nic nemýtili, naopak. 
Manžel když viděl záhony poprvé, tak sice říkal: „Já 
to vybetonuju,“ ale je obrovský milovník zahrady. 
Nadřel se tam nesmírně a zkultivoval ji v tom 
smyslu, že tam vystavěl spoustu zídek (aby nám 
neujížděla hlína, máme zahradu ve svahu) a v 

inzerce

H. Čermáková v inscenaci D. Gombára Třetí věk 
(Foto: archív Městského divadla ve Zlíně)

Společně s Dušanem Sitkem ve hře Hello, Dolly 
(Foto: archív Městského divadla ve Zlíně)

NOVÉ BYTY OTROKOVICE - KOMENSKÉHO

info: 604 362 600, 577 932 608

· BYTY O VELIKOSTECH 2 - 3 + KK
· OD 63 M2 - 83 M2 + BALKON
· CENY OD 1.8 MIL. KČ. 
· FINANCOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO
· DOKONČENÍ 12/2008

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

RPRODEJCE: 



NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OFFROADŮ
VE ZLÍNSKÉM KRAJI

MYTÍ, ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
A KAROSÉRIE ZDARMA

LEVNĚJI NEŽ NOVÉ 
A KLIDNĚ I NA SPLÁTKY

Inzerce Vašeho vozu na internetu včetně digitálního fota 
Inzerce Vašeho vozu v automoto časopisech po celé ČR  
Zprostředkování prodeje jen za 4% provize

BMW X5 3.0d               1.470.588 Kč bez DPH
v provozu od 03/2008, pohon 4x4, klima, navigace

MĚSÍČNÍ INZERCE WWW.AUTOLINE.CZ 08/2008

V aktuální nabídce momentálně až 500 nových i ojetých automobilů jen pro Vás!

AUTOLINE
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BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE 
· BYDLENÍ · FINANCOVÁNÍ · PORADENSTVÍ více na str. 2-17

NOVIN
KA!

NÁŠ TIP!

Ford Galaxy 2.0               615.000 Kč
v provozu od 02/2007, 1. majitel, 7-místné 

Renault Espace   519.000 Kč
v provozu od 05/2006, klima, naviga

zd
e ostř

ihněte

zd
e ostř

ihněte
BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE

více na str. 2-17

Renault Espace   519.000 Kč
v provozu od 05/2006, klima, naviga

Slevový kupón až 

30.000,- K
č 

na Váš n
ový vůz *

SUPER 

CENA!
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Ford Mondeo 2.0 TDDi

159.000,- Kč
V provozu od 10/2002, koupeno v ČR, klimati-
zace, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, ABS, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, manuální převodovka.

Ford Escort 1.6i 16v klima

65.000,- Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v ČR, ABS, 
centrální zamykání, 2 x airbag, el. přední okna, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, imobilizér, hliníko-
vá kola, KLIMATIZACE, manuální převodovka, 
centrál dálkový, RÁDIO, střešní nosič, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla.

Audi A4 2.5 TDi avant S-line

326.000,- Kč
V provozu od 11/2002, nehavarováno, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, tempomat, senzor světel, 
6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, litá kola.

Citroën C5 1.8i 16v

185.000,- Kč
V provozu od 10/2002, nehavarováno, aut. 
klimatizace, senzor stěračů, senzor světel, 8 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, TOP STAV.

Renault Scénic 1.9 DCi 4x4

209.244,- Kč bez 
V provozu od 11/2001, koupeno v ČR, nebourá-
no, aut. klimatizace, pohon 4 x 4, 6 x airbag, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, rádio, 
originál autorádio, centrální zamykání, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, indikátor 
parkování, dělená zadní sedadla.

Toyota Avensis 1.8i 16V VVTi

389.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2006, pravidelný servis, aut. klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor 
stěračů, 8 x airbag, airbag řidiče, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
el. sklopná zrcátka, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi

398.000,- Kč
V provozu od 05/2007, koupeno v ČR, klimati-
zace, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač.

Audi A6 2.5 TDI Avant Tiptronic

149.000,- Kč
V provozu od 10/1998, nebouráno, aut. klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, litá kola, střešní šíbr el., rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, imobilizér, tónovaná skla.

Ford Fiesta 1.8 TD Endura DI klima

98.000,- Kč
V provozu od 04/2000, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, el. přední okna, rádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Renault Mégane 1.9 Dti

135.000,- Kč
V provozu od 06/2001, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
ABS, rádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Volkswagen Touareg 5.0 TDi V10

695.000,- Kč
V provozu od 05/2003, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, televize, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 10 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Nissan Primera 1.6i 16v LX

39.000,- Kč
V provozu od 10/1997, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. zrcátka, rádio, centrální zamykání, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, výškově nastavitelná sedadla, střešní nosič, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, otáčkoměr, 
tažné zařízení, manuální převodovka.

Mazda 323 1.5i 16v

49.000,- Kč
V provozu od 08/1995, 1. majitel, klimatizace, 
rádio, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, otáčkoměr, manuální převodov-
ka, zámek řadící páky.

Opel Astra 1.6i 16V automat

97.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1998, klimatizace, 4 x airbag, 
ABS, litá kola, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
střešní nosič, zadní stěrač, pevná střecha, pří-
prava pro rádio, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Škoda Felicia 1.3i

48.000,- Kč
V provozu od 11/1996, koupeno v ČR, centrální 
zamykání, manuální převodovka, otáčkoměr, 
rádio, zadní stěrač. Servisní knížka.

Opel Meriva 1.7 CDTi klima

149.000,- Kč
V provozu od 03/2004, koupeno v CZ, první 
majitel, servisní knížka, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál auto-
rádio, centrál dálkový, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, tónovaná skla, zadní stěrač.

Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 57 711 93 33-5    fax: 57 792 23 802

500 nových automobilů
slevy na každý vůz
aktuálně na www.autoline.cz
komisní prodej 
mytí + čištění zdarma
0,- parkovné
nejlepší ceny
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Audi A4 1.9 TDi aut. klima

325.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2001, koupeno v ČR, nebourá-
no, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. klimatizace, 
CD přehrávač, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá 
kola, mlhovky, nastavitelný volant, otáčkoměr, 
palubní počítač, protiprokluzový systém.

Traktor + mulčovač Mistral DT 50

800.000,- Kč bez DPH
V provozu od 09/2005, koupeno v CZ,
+ mulčovač Jaguar 1200 se sběrným košem, 
luční pneu, klimatizace, přední vývodový hřídel, 
přední připojení, elktro-hydraulická uzávěrka 
zadní nápravy, hydraulická uzávěrka, tažné 
na 5.0t.

Hyundai H 1 2.5 TD

84.025,- Kč bez DPH
V provozu od 08/1999, koupeno v ČR, el. přední 
okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převo-
dovka, posilovač řízení, rádio, střešní nosič, 
tažné zařízení.

Škoda Felicia 1.3 MPi LXi

58.000,- Kč
V provozu od 07/1999, koupeno v ČR, rádio, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní stěrač, 
pevná střecha, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka, zámek řadící páky.

Opel Vectra 2.0i 16v klima

70.000,- Kč
V provozu od 12/1997, koupeno v ČR, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, nastavitelný volant.

Renault Thalia 1.4i klima

125.000,- Kč
V provozu od 12/2001, koupeno v ČR, nehava-
rováno, 2 x airbag, centrál dálkový, el. přední 
okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá 
kola, manuální převodovka, mlhovky, originál 
autorádio, posilovač řízení, tažné zařízení, 
vyhřívaná zrcátka, zámek řadící páky.

Renault Vel Satis 2.2 TDCi

290.000,- Kč
V provozu od 05/2004, nehavarováno, per-
fektní stav, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 8 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

169.000,- Kč
V provozu od 08/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, 4 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, imobilizér, klimatizace, litá kola, manuální 
převodovka, palubní počítač, posilovač řízení, 
rádio, venkovní teploměr, vyhřívaná sedadla.

Peugeot 206 1.4i

115.000,- Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktiva-
ce airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální 
převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha.

Ford Fiesta 1.3i klima

198.000,- Kč
V provozu od 10/2007, 2 x airbag, ABS, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, el. přední okna, el. víko 
zavazadlového prostoru, imobilizér, klimatizace, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, posilovač 
řízení, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Audi Q7 3.0 TDi Tiptronic

1.390.000,- Kč
V provozu od 06/2006, nebouráno, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, nezávislé topení, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 10 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Audi A6 3.0 TDi quatro S-line Av

1.190.000,- Kč
V provozu od 04/2006, 8 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, aut. převodovka, CD měnič, CD 
přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní seda-
dla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor 
parkování, klimatizovaná přihrádka, litá kola, 
mlhovky, multifunkční volant, pohon 4x4.

Honda Civic 1.7 CTDi klima

215.000,- Kč
V provozu od 11/2002, koupeno v ČR, první 
majitel, 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, manuální převodovka, originál 
autorádio, posilovač řízení, tažné zařízení, vyhří-
vaná zrcátka, výškově nastavitelné sedadlo.

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4

315.000,- Kč
V provozu od 12/2003, první majitel v ČR, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, palubní počítač.

Audi A4 2.5 TDi Tiptronic

379.000,- Kč
V provozu od 05/2004, nebouráno, top stav, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, CD měnič, originál 
autorádio, centrál dálkový. 

Ford Escort 1.8 TD

33.000,- Kč
V provozu od 08/1998, koupeno v ČR, klima-
tizace, airbag řidiče, el. přední okna, originál 
autorádio, centrální zamykání, mlhovky, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, tónovaná skla, 
střešní nosič, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče.

Škoda Felicia 1.3 MPi

76.000,- Kč
V provozu od 09/1999, koupeno v D, 2 x airbag, 
rádio, dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní 
stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Škoda Fabia 1.2i 12v

187.000,- Kč
V provozu od 07/2005, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, výškově nastavitelná 
sedadla, střešní nosič, nastavitelný volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

358.000,- Kč
V provozu od 05/2006, koupeno v CZ, první 
majitel, servisní knížka, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), senzor stěračů, 4 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, originál autorádio.

Opel Astra 1.6i 16v 74kW

96.000,- Kč
V provozu od 11/1998, koupeno v ČR, 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD pře-
hrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, nastavitelný volant, otáčkoměr.

mobil: 777552088 , 602517345    e-mail: auto@automp.cz   www.autoline.cz 3
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BMW X3 2.0 D

850.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2008, nový nepoškozený 
dosud neregistrovaný vůz, PLNÁ ZÁRUKA, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních 
stupňů, pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 8 x airbag, ABS.

Mazda 626 2.0 D

9.000,- Kč
V provozu od 12/1986, el. zrcátka, centrál 
dálkový, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
pevná střecha, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení, manuální 
převodovka.

Mazda Tribute 2.5 D 4x4

129.000,- Kč
V provozu od 12/1997, manuální převodovka, 
nastavitelný volant, otáčkoměr, pohon 4 x 4, 
posilovač řízení, rádio.

Rover Range Rover 2.5 TDS

168.000,- Kč
V provozu od 11/1997, aut. klimatizace, pohon 
4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, dřevěné obložení, nastavitelný 
volant, pevná střecha, otáčkoměr.

Nissan 350 Z 3.5i V6

695.000,- Kč
V provozu od 03/2006, 1.majitel, nebouráno, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, spoiler, křídlo. 

Nissan Note 1.5 DCi

267.000,- Kč
V provozu od 06/2006, klimatizace, 6 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
palubní počítač, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Nissan Pathfinder 4.0i

720.000,- Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v USA, první 
majitel, 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. 
převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, 
dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, 
imobilizér, klimatizovaná přihrádka, litá kola, 
originál autorádio, pohon 4 x 4, ASR.

Mitsubishi Galant 2.4 GDi automat

115.000,- Kč
V provozu od 06/2000, aut. klimatizace, tem-
pomat, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá 
kola, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD

460.000,- Kč
V provozu od 01/2003, nebouráno, první 
majitel, 4 x airbag, ABS, aut. klimatizace, 
aut. převodovka, CD měnič, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, dřevěné 
obložení, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. 
sklopná zrcátka, el. zrcátka, imobilizér, litá kola.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

248.000,- Kč
V provozu od 06/2004, nebouráno, první 
majitel, 8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, 
manuální převodovka, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, originál autorádio.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima

209.000,- Kč
V provozu od 07/2003, 1. majitel v ČR, nebou-
ráno, 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD 
přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní seda-
dla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, 
imobilizér, manuální převodovka, mlhovky, 
nastavitelný volant, originál autorádio.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima

265.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2004, aut. klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 8 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
CD přehrávač, ABS, rádio, CD měnič, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Ford Fiesta 1.4 TDCi

159.000,- Kč
V provozu od 07/2004, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, el. přední okna, ABS, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Ford Focus 1.6i 16v Ghia

136.000,- Kč
V provozu od 07/1999, nebouráno, 2 x airbag, 
ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
dřevěné obložení, el. přední okna, el. zrcátka, 
imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, 
nastavitelný volant, nezávislé topení, originál 
autorádio, otáčkoměr, posilovač řízení, ASR.

Ford Focus 1.8 TDCi klima

198.000,- Kč
V provozu od 01/2002, perfektní stav, klima-
tizace, 4 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, 
střešní šíbr el., rádio, originál autorádio, centrál 
dálkový, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Ford Focus 1.6i 16v II

289.000,- Kč
V provozu od 06/2006, nehavarováno, 100% 
stav vozidla, klimatizace, 6 x airbag, el. zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
originál autorádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 57 711 93 33-5    fax: 57 792 23 804

BMW 330 XD 3.0

659.000,- Kč
V provozu od 05/2006, koupeno v ČR, první 
majitel, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 
8 x airbag, el. zrcátka, , el. okna, ABS.

Citroën C4 1.4i 16 V

230.000,- Kč
V provozu od 07/2006, koupeno v ČR, první 
majitel, tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, 
ABS, rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Citroën Saxo 1.5D

126.000,- Kč
V provozu od 11/2002, airbag řidiče, centrál 
dálkový, el. přední okna, imobilizér, manuální 
převodovka, otáčkoměr, pevná střecha, posilo-
vač řízení, rádio, tónovaná skla, zadní stěrač.

Citroën Saxo 1.5 Diesel

55.000,- Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v F
po výměně brz. desek, kotoučů, vodní pumpa, 
spodní kul. čep, čep řízení, oleje, filtry, rozvodo-
vý řemen, + 4x letní pneu, CD přehrávač, rádio, 
posilovač řízení, zadní stěrač, pevná střecha, 
venkovní teploměr, manuální převodovka.



Kia Ceed 1.6i 16v klima

358.000,- Kč
V provozu od 03/2007, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 10 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, originál autorádio, centrál dálkový, multi-
funkční volant, palubní počítač, mlhovky.

Škoda Felicia 1.9 D

58.000,- Kč
V provozu od 01/2001, koupeno v ČR, 1.majitel, 
střešní šíbr man., rádio, posilovač řízení, 
imobilizér, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Škoda Favorit 1.3i

13.500,- Kč
Vyrobeno v roce 1993, koupeno v ČR, rádio, 
tónovaná skla, střešní nosič, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Fabia 1.2i Htp

148.000,- Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, 1. majitel, 
servisní knížka, pravidelný servis, 2 x airbag, el. 
přední okna, rádio, centrální zamykání, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima

168.000,- Kč
V provozu od 01/2002, 1. majitel, aut. klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 8 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení.

Ford Galaxy 1.9 TDi klima

145.000,- Kč
V provozu od 02/2000, 1. majitel v ČR, 
klimatizace, nezávislé topení, 4 x airbag, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, vyhřívaná sedadla, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Audi A4 1.9 TDi 96 kW

410.000,- Kč
V provozu od 07/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, xenonové světlomety, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, tempomat, 
senzor světel, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, rádio.

Ford Focus 1.8 TDDi klima

137.000,- Kč
V provozu od 01/2001, první majitel, klimatizace, 
2 x airbag, el. okna, ABS, litá kola, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, střešní nosič, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Daewoo Nubira 1.6i

78.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2000, koupeno v ČR, klimatizace, 
airbag řidiče, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, rádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, střešní nosič, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Citroën Xsara 1.4i

144.000,- Kč
V provozu od 07/2003, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. přední okna, litá kola, rádio, centrál 
dálkový, mlhovky, deaktivace airbagu spolu-
jezdce, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, výškově nastavitelné sedadlo.

Peugeot 206 1.4i klima

99.000,- Kč
V provozu od 11/1999, klimatizace, senzor 
stěračů, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, litá kola, rádio, centrál dálkový, mlhovky, 
deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Touran 1.9 TDi bi-xenony

339.000,- Kč
V provozu od 04/2004, nebouráno, první 
majitel, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 10 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

Volkswagen Touareg 3.0 TDi V5

950.000,-Kč bez DPH
V provozu od 03/2004, koupeno v ČR, nebou-
ráno, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi

444.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, aut. klima-
tizace, 6 rychlostních stupňů, klimatizovaná 
přihrádka, 12 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. 
sklopná zrcátka, CD měnič, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Toyota Corolla 1.6i 16v klima

285.000,- Kč
V provozu od 01/2005, koupeno v ČR, 1.majitel, 
4 x airbag, ABS, aut. převodovka, CD přehrávač, 
centrál dálkový, deaktivace airbagu spolu-
jezdce, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, rádio.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

219.000,- Kč
V provozu od 05/2001, nebouráno, aut. kli-
matizace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač.

Ford Mustang 4.0i V6 model 2007

490.000,- Kč
Koupeno v USA, první majitel, 2 x airbag, ABS, 
aut. převodovka, CD měnič, centrál dálkový, 
deaktivace airbagu spolujezdce, el. přední 
okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobi-
lizér, klimatizace, mlhovky, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, originál autorádio, ASR.

Chrysler Voyager 2.8 CRDi

356.000,- Kč
V provozu od 06/2005, top stav, aut. klimatiza-
ce, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), nezávislé topení, tempomat, 6 x 
airbag, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD pře-
hrávač, ABS, el. sklopná zrcátka, multifunkční 
volant, otáčkoměr, aut. převodovka.

Honda Civic 1.4i i-DSi Sport

425.000,- Kč
V provozu od 03/2006, první majitel, aut. 
klimatizace, stabilizace podvozku (ESP), 6 rych-
lostních stupňů, senzor stěračů, senzor světel, 8 
x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá 
kola, el. sklopná zrcátka, rádio.

Honda Civic 1.4i VVTi

55.000,- Kč
V provozu od 02/1998, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, dělená zadní sedadla, imobilizér, manu-
ální převodovka, otáčkoměr, posilovač řízení, 
zadní stěrač.
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Škoda Felicia 1.3i

46.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1994, koupeno v ČR, rádio, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
tónovaná skla, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Favorit 1.3i

13.000,- Kč
V provozu od 08/1994, koupeno v ČR, servisní 
knížka, 1.majitel, centrální zamykání, dělená 
zadní sedadla, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Octavia 2.0 TDI II

429.000,- Kč
V provozu od 03/2005, první majitel, servisní 
knížka, servisní kniha, 6 rychlostní man. 
převodovka, satelitní navigace, 4 x airbag, 6 
rychlostních stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD 
přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní seda-
dla, el. okna, el. zrcátka, manuální převodovka.

Škoda Felicia 1.6i

30.000,- Kč
V provozu od 05/1995, koupeno v ČR, první 
majitel, centrální zamykání, dělená zadní seda-
dla, manuální převodovka, otáčkoměr, rádio, 
střešní okno.

Škoda Felicia 1.3 LXi

83.000,- Kč
V provozu od 01/2000, nebouráno, 2 x airbag, 
ABS, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, manuální převodovka, otáčkoměr, 
pevná střecha, posilovač řízení, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.3 Plyn

58.000,- Kč
V provozu od 00/1997, koupeno v ČR, rádio, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla, imo-
bilizér, střešní nosič, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi II klima

375.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nehavarováno, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, rádio, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

415.000,- Kč
V provozu od 06/2005, první majitel, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, sen-
zor světel, 10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, centrál dálkový.

Škoda Octavia 1.9 TDi 94 kW

238.000,- Kč
V provozu od 01/2001, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.6i II klima

268.000,- Kč
V provozu od 08/2004, 1. majitel, původ ČR, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.9 TDi II aut. klima

414.000,- Kč
V provozu od 06/2007, stav nového vozu, 
nebouráno, aut. klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
tempomat, 10 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál.

Fiat Brava 1.6 16V SX

75.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1998, servisní knížka, neha-
varováno, 2 x airbag, el. přední okna, rádio, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení.

Nissan X-Trail 2.2 DCi

288.000,- Kč
V provozu od 01/2002, nebouráno, servisní 
knížka, 1.majitel, aut. klimatizace, 6 rychlostních 
stupňů, pohon 4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, mlhovky, tóno-
vaná skla, střešní nosič, uzávěrka diferenciálu.

Fiat Ducato obytné TD 1.9

347.000,- Kč
V provozu od 05/1997, nezávislé topení, ABS, 
střešní okno, rádio, autochladnička, posilovač 
řízení, držák kol, otáčkoměr, manuální pře-
vodovka, servisní knížka, lednice, plyn. vařič, 
chemické WC, sprcha, zásobník vody, rozvod 
220V do obytné části, koupelna po renovaci.

Fiat Cinquecento 0.9i

36.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1995, koupeno v D, klimati-
zace, el. přední okna, rádio, centrální zamykání, 
imobilizér, zadní stěrač, manuální převodovka.

Fiat Grande Punto 1.4i aut. klima

224.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2006, aut. klimatizace, 6 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, multifunkční volant, palub-
ní počítač, mlhovky, posilovač řízení, tónovaná 
skla, výškově nastavitelná sedadla.
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Volkswagen Polo 1.2i

159.000,- Kč
V provozu od 10/2004, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, rádio, originál autorádio, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná 
střecha, otáčkoměr, manuální převodovka, 
senzor opotřebení brzdových destiček.

Toyota Corolla 1.4i VVTi 16v

228.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální pře-
vodovka, originál autorádio, otáčkoměr, palubní 
počítač, posilovač řízení, tónovaná skla.

Toyota Avalon 3.5i V6 24v 

650.000,- Kč
V provozu od 01/2005, 6 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, aut. převodovka, CD přehrávač, cen-
trál dálkový, čtyřzónová klimatizace, el. okna, 
el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizovaná přihrádka, mlhovky, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio.

Škoda Felicia 1.3i klima

68.000,- Kč
V provozu od 02/1997, koupeno v ČR, klima-
tizace, nezávislé topení, airbag řidiče, střešní 
šíbr el., rádio, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, 
manuální převodovka.



Fiat Stilo 1.8i 16v Blue Dynamic

189.000,- Kč
V provozu od 05/2003, koupeno v ČR, nebou-
ráno, klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, nastavitelný volant.

Fiat Idea 1.9 JTD MultiJet klima

228.000,- Kč
V provozu od 08/2004, nehavarováno, klimati-
zace, 6 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, střešní šíbr el., originál auto-
rádio, centrál dálkový, panoramatická střecha, 
palubní počítač, mlhovky, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení.

Citroën Xsara 2.0 HDi 80kW

187.000,- Kč
V provozu od 04/2004, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, el. před-
ní okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
nastavitelný volant, zadní stěrač.

Citroën Xantia 1.8i

62.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1996, aut. klimatizace, 2 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, rádio, 
originál autorádio, centrál dálkový, multifunkč-
ní volant, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo.

Opel Astra 1.6i 16V klima

115.000,- Kč
V provozu od 06/1998, první majitel, nehava-
rováno, 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Opel Vectra 2.0 DTi klima

227.000,- Kč
V provozu od 02/2003, nehavarováno, top stav, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, mlhovky, posilovač.

Opel Zafira 1.8i 16v klima 7-mi míst.

279.000,- Kč
V provozu od 01/2003, první majitel, top stav, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
10 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, 
ABS, litá kola, rádio, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení.

Peugeot 307 2.0 HDi

185.000,- Kč
V provozu od 10/2002, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, cent-
rál dálkový, mlhovky, nastavitelný volant.

Peugeot 307 1.6i 16v klima

183.000,- Kč
V provozu od 01/2001, nebouráno, klimatizace, 
6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, tónovaná skla.

Škoda Fabia 1.2i

158.000,- Kč
V provozu od 02/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
2 x airbag, el. přední okna, centrální zamykání, 
posilovač řízení, imobilizér, nastavitelný volant, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, dělená 
zadní sedadla, zadní stěrač, otáčkoměr, manuál-
ní převodovka, tónovaná skla.

Volkswagen Golf 1.6i 16v

158.000,- Kč
V provozu od 09/2002, aut. klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, posilovač řízení.

Volkswagen Golf 1.9 TDi 96kW

244.000,- Kč
V provozu od 11/2002, nebouráno, 1. majitel,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky.

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D nový model

348.000,- Kč
V provozu od 10/2004, nebouráno, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, EDS, CD měnič, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Volkswagen Passat 1.9 TDi klima

205.000,- Kč
V provozu od 02/2001, nebouráno, 1. majitel, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 4 x airbag, klimati-
zovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. přední okna, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky.

Volkswagen Transporter 1.9 TD 5 míst

235.000,- Kč
V provozu od 10/2001, koupeno v ČR, 1. majitel, 
tónovaná skla, originál autorádio, centrál dálko-
vý, imobilizér, tažné zařízení, alarm, litá kola, 
pravidelný servis, nové rozvody, 5 míst, sedáky 
a přepážka doloženy nenamontovány.

Škoda Fabia 1.4i

135.000,- Kč
V provozu od 05/2001, koupeno v ČR, 1.majitel, 
airbag řidiče, rádio, centrální zamykání, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, střešní nosič, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr. 

Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi

239.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2004, 4 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, palubní počítač, pevná střecha, posilo-
vač řízení, stabilizace podvozku (ESP).

Daihatsu Terios 1.3i 16v LPG

182.000,- Kč
V provozu od 05/2000, nebouráno, pohon 4 x 
4, airbag řidiče, CD přehrávač, rádio, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, zadní stěrač, 
pevná střecha, manuální převodovka.

Fiat Grande Punto 1.4i aut. klima

233.000,- Kč
Vyrobeno v roce 2006, aut. klimatizace, 6 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, tónovaná skla, nastavi-
telný volant, výškově nastavitelné sedadlo.

Ford C-MAX 1.6 TDCi 80kW klima

264.000,- Kč
V provozu od 08/2004, první majitel, servisní 
knížka, klimatizace, tempomat, 6 x airbag, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení.
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