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RD Lužkovice (okr. ZL)       3.750.000 Kč
RD (2x 3+1) se zahradou a krásným výhledem na Zlín

RD Babice (okr. UH)             4.740.000 Kč
Nadstandardní dům 5+1 s dvougaráží a bazénem

Huslenky (okr. VS)             1.120.000 Kč
Dřevěnice s kamennou hospodářskou přístavbou

Největší nabídka NOVÉ VÝSTAVBY

ve Zlínském kraji

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

R

WWW.ZVONEK.CZ

Dřevěnice s kamennou hospodářskou přístavbou

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

WWW.ZVONEK.CZ

„MÁM RÁD MODERNÍ, ALE 
NE EXTRAVAGANTNÍ BYDLENÍ“ 
říká ROMAN KRESTA
rozhovor s jedničkou české rallye na str. 14   

pro Vás na str. 2-9
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STAŇTE SE NAŠIMI KLIENTY
VÝHODY A BONUSY

realitní kancelář s tradicí od r. 1992!

pro Vás! 

Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost 
a získejte ZDARMA poukaz na večeři v 
luxusní restauraci. Svěřte prodej své nemo-
vitosti realitní kanceláři s 16 - letou tradicí. 
Postaráme o se o rychlý a profesionální pro-
dej Vašeho domu či bytu. Vy si zatím může-
te dopřát večeři v luxusní restauraci.

POUKAZ NA LUXUSNÍ VEČEŘI ZDARMA!

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

SOUTĚŽ O ZÁJEZD NA KANÁRY
Prodáváte či kupujete nemovitost? Soutěž 
o dovolenou! Každý 20. vyhrává! Každý 
dvacátý (20.) klient, který prostřednictvím 
našich realitních kanceláří prodá nebo kou-
pí rodinný dům, chatu, pozemek, nebo star-
ší byt, nebo převede/získá členská práva k 
družstevnímu bytu, poletí s námi zdarma na 
týdenní dovolenou na Kanárské ostrovy.

POZOR! Ve dnech 17.7. a 7.8. 2008 
proběhlo losování prvních výherců. 
Zájezd v hodnotě 20.000,-Kč vyhrávají: 
STANISLAV ADÁMEK, RADEK PŘIKRYL, 
BOŽENA GERYCHOVÁ, MARIE DVOŘÁ-
KOVÁ, MARTIN HANIČÁK, JAROSLAVA 

BASELOVÁ, MARTIN PROCHÁZKA

VYHRÁT MŮŽETE I VY!

800 986 635 / 800 ZVONEK
VOLEJTE ZDARMA: 

foto z předávání poukazů výhercům

Výhercům gratulujeme!

cestovka.zvonek.cz
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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

       

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)

    

N
em

ovitosti okr. Zlín

       

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)

    

       

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

Zlín - Zálešná (okr. ZL)

    

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


Zlín - Zálešná 

       

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

Zádveřice - Raková (okr. ZL)

     

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


Zádveřice - Raková (okr. ZL)

       

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

Bohuslavice (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)

    

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


       

Vila v žádané lokalitě Tyršovo nábřeží. Jedná se 
o dvougenerační bydlení, možnost využití na 
komerční účely. Ideální poloha, velká zahrada.

Vila Zlín (okr. ZL)

    

       

RD v klidné části Zlína - Podhoří, u lesa pod 
školou. Dům s 5 obytnými místnostmi + kk, 
výjimečná poloha, velká zahrada.

Zlín - Podhoří (okr. ZL)

    

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


       

Rozestavěný řadový dům v Otrokovicích - v 
blízkosti centra. Dům má 2 NP (3+1 a 1+1) + 
půdní prostor, ovocnou zahradu, průjezd.

Otrokovice (okr. ZL)

    

       

Chatka v klidné lokalitě v okrajové části 
Tlumačova se stavebním pozemkem na stavbu 
RD. Veškeré inž. sítě jsou do vzdálenosti 50m.

Tlumačov (okr. ZL)

    

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


       

Pěkný RD 5+1 v obci Bylnice cca 10km od 
Valašských Klobouk. V přízemí domu je výstup 
na zahradu s menším domkem, 2x garáž. 

Bylnice (okr. ZL)

    

       

Velmi pěkná chatka v klidném prostředí Horní Lhoty 
u Luhačovic v zahrádkářské osadě Pod Homolou. 
Parkování u chatky, celá osada je oplocena a hlídaná.

Horní Lhota (okr. ZL)

    

       

Rekreační chata v chatové oblasti Dolní Lhota, v blíz-
kosti Luhačovické přehrady, po celkové rekonstrukci. 
Venkovní posezení s krbem, zahrada  311m2.

Dolní Lhota (okr. ZL)

    

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


Bylnice 

       

RD 3+1 v Kostelci u Zlína v klidné části s 
krásným výhledem na přehradu. Dům je po 
celkové rekonstrukci (exterier+interier).

Zlín - Kostelec (okr. ZL)

    

Zlín - Podhoří 

RD 3+1 v Kostelci u Zlína v klidné části s 
krásným výhledem na přehradu. Dům je po 
celkové rekonstrukci (exterier+interier).


       

Vícegenerační RD ve velmi dobrém tech. stavu. Sa-
mostatný byt 1+1; dále 3+1; podkr. 3+1. Zahrada je 
terasovitá, slunná, je zde nový zahr. domek a studna.

Vizovice (okr. ZL)

    

Rozestavěný řadový dům v Otrokovicích - v 
blízkosti centra. Dům má 2 NP (3+1 a 1+1) + 
půdní prostor, ovocnou zahradu, průjezd.


       

Vesnický rodinný domek s hospodářským stavením, 
velkým pozemkem a potokem k využití pro rekreační 
i trvalé bydlení. Dobrá dopravní dostupnost do Zlína.

Vlčková (okr. ZL)

    

       

Zděná, celoročně obyvatelná chata se zahradou v 
pěkném prostředí nad Hvozdenským rybníkem. 
Příjezd k chatě za sucha, zahrada s ovocnými stromy.

Hvozdná (okr. ZL)

    

Chatka v klidné lokalitě v okrajové části 
Tlumačova se stavebním pozemkem na stavbu 
RD. Veškeré inž. sítě jsou do vzdálenosti 50m.


       

Zděná chata v krásném a klidném prostředí Vizovic. 
vrchů. V 1.NP je sprcha + WC. Vytápění el. přímotopy 
a krb. kamny. Příjezd s parkováním cca 80m.

Vizovice (okr. ZL)

    

       

Hezký půldomek s přístavbou v klidné lokalitě 
Zlín - Letná, dřevěná garáž, zahrádka, nová 
okna, ustřední topení. 

Zlín - Letná (okr. ZL)
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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

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

▪ 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.

Tel.: 577 102 782

kuchyně – sedačky – nábytek

inzerce       

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

Chata Bohuslavice (okr. ZL)

    

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


       

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)

    

       

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

Zlín - Malenovice (okr. ZL)

    

inzerce

Březnice (okr. ZL)

       

Prodej 3 stavebních parcel u � lmových ateliérů, 
plocha parcel 1603m2, 1603m2, 1753m2. Pozemek 
v krásné lokalitě v blízkosti lesa, sítě u pozemku.

Zlín - Kudlov (okr. ZL)

    

       

Zajímavý pozemek 1181 m2 téměř v centru Fryštáku, 
obdélníkového tvaru, IS jsou do vzdálenosti cca 40 m. 
Zasíťování pozemku bude zahájeno na jaře r. 2009.

Fryšták (okr. ZL)

    

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


       

Agentura Zvonek nabízí k prodeji zajímavý poze-
mek v Březnici nedaleko Zlína o rozloze 1500m2. 
Inženýrské sítě v dosahu.

Březnice (okr. ZL)
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PORADENSTVÍ - NÁVRHY - REALIZACE

       

Výstavba dřevostaveb v různých lokalitách ve Zlínském kraji, možnost 
výstavby i na Vašem pozemku! Velikost a dispozice RD dle přání klienta. 
Dokončení ještě v r. 2008, nenáročný provoz, nízké náklady!

Nízkoenergetické rodinné domy

infolinka: 602 77 22 55 - prohlídka vzorového bytu

Postavte s námi 
kdekoliv v ČR!Z V O N E K

A G E N T U R A

R

Prodáváte dům, byt 
nebo pozemek 
a potřebujete rychle peníze?

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

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...

CE
ST

OVNÍ AGENTURA
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Prostorný byt 4+1 s lodžií ve zcela zrekonstruovaném 
bytovém domě (kostka), v oblíbené lokalitě Zlín – 
Slunečná (1.etapa JS). Provedeny veškeré úpravy.

4+1 Zlín - Slunečná (90 m2)

    

       

Zděný, atypicky řešený byt v blízkosti lesa. 4 roky 
starý, bezbarierový přístup, balkon. K bytu patří zděný 
sklep. Velmi pěkné bydlení v krásném prostředí.

3+kk Zlín - Podlesí (75 m2)

    

Prostorný byt 4+1 s lodžií ve zcela zrekonstruovaném 
bytovém domě (kostka), v oblíbené lokalitě Zlín – 
Slunečná (1.etapa JS). Provedeny veškeré úpravy.


       

Prostorný čtyřpokojový byt v kostce v udržovaném, 
zachovalém stavu, ve 2.NP, lodžie, pěkná lokalita, 
cca 100 m od zast. MHD, nedaleko je obchod.

4+1 Zlín - Křiby (80 m2)

    

Prostorný čtyřpokojový byt v kostce v udržovaném, 
zachovalém stavu, ve 2.NP, lodžie, pěkná lokalita, 
cca 100 m od zast. MHD, nedaleko je obchod.


       

Bytová jednotka 4+1 v OV v pěkné a klidné 
lokalitě. Byt je udržovaný, nová plastová okna. 
Uvolnění bytu je plánováno na léto 2009.

4+1 Zlín - Okružní (85 m2)

    

4+1 Zlín - Slunečná (90 m2)

       

Pěkný a prostorný byt ve zděné zástavbě čtvrti Mokrá. 
V bytě jsou vlastní měřiče energií, na patře je k užívání 
komora, probíhá rekonstrukce fasády a balkonů.

3+1 Zlín - Mokrá (78 m2)

    

Bytová jednotka 4+1 v OV v pěkné a klidné 
lokalitě. Byt je udržovaný, nová plastová okna. 
Uvolnění bytu je plánováno na léto 2009.


       

Velmi vkusně zrekonstruovaný byt v OV v I. etapě 
Jižních Svahů,  ve 4. patře. Zvětšená koupelna s 
masážní vanou, nová kuchyňská linka se spotřebiči.

3+1 Zlín - Jílová (72 m2)

    

4+1 Zlín - Křiby (80 m2)

Pěkný a prostorný byt ve zděné zástavbě čtvrti Mokrá. 
V bytě jsou vlastní měřiče energií, na patře je k užívání 
komora, probíhá rekonstrukce fasády a balkonů.


       

V bytě proběhla částečná rekonstrukce - je zde 
zděné jádro, nová koupelna a WC, plovoucí 
podlaha v chodbě, renovovaná kuchyň, balkon.

3+1 Zlín - Malenovice (62 m2)

    

3+1 Zlín - Jílová (72 m2)

       

Družstevní byt v lokalitě Na honech III v 
samostatně stojícím domě, ve velmi dobrém, 
udržovaném stavu, nová plastová okna, balkon.

3+1 Zlín - Na Honech (68 m2)

    

4+1 Zlín - Okružní (85 m2)

V bytě proběhla částečná rekonstrukce - je zde 
zděné jádro, nová koupelna a WC, plovoucí 
podlaha v chodbě, renovovaná kuchyň, balkon.

3+1 Zlín - Malenovice (62 m



       

Družstevní byt v II. et. Jižních Svahů, 3.p., po částečné 
rekonstrukci. Vyměněna všechna okna, nová kuch. 
linka. Uvolnění během krátké doby, lodžie.

3+1 Zlín - Okružní (68 m2)

    

3+1 Zlín - Mokrá (78 m2

       

Velmi pěkný byt 3+1, umístěný na konci zástavby 
ulice Hony III ve Zlíně na JS. Vyměněna plastová 
okna, novější kuchyňská linka s novým sporákem.

3+1 Zlín - Na Honech (69 m2)

    

       

Garsoniéra v původním stavu v ul. U Trojáku, 
anuita 5 tis., možnost převodu do OV, měs. 
nákl. na bydlení1,9 tis.; uvolnění do měsíce.

Gars. Zlín - U Trojáku (30 m2)

    

       

Byt 2+1 v  pěkném a klidném prostředí, v 
původním, udržovaném stavu. Možnost využití 
zahrady za domem. Parkování je před domem.

2+1 Zlín - Kostelec (47 m2)

    

       

Družstevní byt blízko veškeré dostupné infra-
struktury. Bez úprav, čistě udržován. Vhodný 
jak pro jedince, tak pro menší rodinu.

2+1 Zlín - Podlesí (43 m2)

    

       

Byt 2+1 v původním udržovaném stavu. Na 
chodbě je dlažba, stupačky jsou nové, je zde 
plyn, kuchyňská linka po mírné rekonstrukci.

2+1 Zlín - Slezská (46 m2)

    

       

Dvoupokojový byt v OV, 1. patro. Je bez úprav, 
čistě udržován. Uvedený typ bytu je vhodný 
jak pro jedince, tak pro menší rodinu.

2+1 Zlín - Na Honech (43 m2)

    

       

Byt v OV na ul. tř. Svobody, ihned k nastěhování. 
Rekonstrukce byla před 4 lety, 1.NP. Plastová 
okna, zděné jádro, v chodbě šatna.

2+1 Zlín - Malenovice (51 m2)

    

3+kk Zlín - Podlesí (75 m2)

       

Byt 2+1, v 1.patře, bez balkonu, celková výměra 
50m2 . Byt je po částečné rekonstrukci - zděné 
jádro, nové plastové okna. Volný ihned.

2+1 Zlín - Malenovice (50 m2)

    

3+1 Zlín - Na Honech (69 m2)3+1 Zlín - Na Honech (69 m

       

Zděný byt 2+1 ve Zlíně, 3. podlaží bez výtahu, 
celková výměra 60 m2, + sklep. Byt je po částečné 
rekonstrukci - nová plastová okna, nové stupačky.

2+1 Zlín - Sokolská (60 m2)

    

3+1 Zlín - Na Honech (68 m2

       

Zděný slunný byt 2+kk (3. patro) s balkonem v 
žádané lokalitě Zlín – Podlesí, novostavba (stáří 5 
let). Dům je v pěkné a klidné lokalitě u lesa.

2+kk Zlín - Podlesí (60 m2)

    

Zděný, atypicky řešený byt v blízkosti lesa. 4 roky 
starý, bezbarierový přístup, balkon. K bytu patří zděný 
sklep. Velmi pěkné bydlení v krásném prostředí.


3+1 Zlín - Malenovice (62 m3+1 Zlín - Okružní (68 m2

       

2. podlaží bez výtahu, bez balkonu. Byt prošel 
částečnou rekonstrukcí, nová kuchyň včetně 
spotřebičů, plastové okná. Dům je nově zateplený.

2+1 Zlín - Padělky (71 m2)

    

www.zvonek.cz
byty a nemovitosti podle Vašich představ...
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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

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 Bart. Čtvrť 6 500 klidná lokalita, nevybavený byt, od září

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 Mokrá 8 500 pronájem � nského domku se zahrádkou!

2+1 Zlín Jižní Svahy 8 500 kompletně vybavený byt

2+1 Zlín Lazy 8 500 hezká lokalita, samostatné pokoje, zděný

3+1 Zlín Malenovice 8 500 částečně vybaveno, volný od 9/08

3+1 Slušovice centrum 7 500 částečně vybaveno, vhodné i pro studenty

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

3+1 Zlín Podlesí 9 000 vybaveno, vhodné i pro studenty

3+kk Zlín Kozlův Žleb 14 500 novostavba, nová kuch. linka, velká terasa

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

PRO KONKRÉTNÍ KLIENTY HLEDÁME! 

Realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Kdekoliv v Otrokovicích u MHD koupím byt 3 + 1 
v nižším patře. Byt před rekonstrukcí výhodou. 
Družst. či osobní vlastnictví.

Mladí manželé hledají slunný byt 2 – 3+ 1, 
nejlépe s terasou či balkónem, rychlé jednání, 
platba v hotovosti! 

Starší manželé hledají ke koupi 1 + 1 v pan-
elovém domě v klidné lokalitě Otrokovic nebo 
Napajedel s dobrou dostupností MHD, obchodu. 
Družstevní nebo osobní vlastnictví. 

Rodina s dítětem koupí prostorný 3 - 4 + 1 
(min. 80 m2) s lodžií nebo balkonem v Otrokovicích 
(možná i Napajedla). Podmínka je blízkost školky a 
školy. 

Hledám ke koupi novostavbu 2 + 1 nebo 3 + 1 
v Otrokovicích (vyšší patro výhodou) nebo byt po 
luxusní rekonstrukci. Terasa nebo balkón, garáž 
výhodou.

Ihned koupím garsonku nebo 1+1 kdekoliv v 
Otrokovicích! Peníze ihned! 

Byt od 40 m2 v Otrokovicích nebo Napajedlích 
s dobrou dostupností MHD, obchodů a zdravotního 

       

Byt 1+1 v Tlumačově ve 2 NP. Před 5 lety část.
rekostrukce - koupena a WC. Zahrádka 40m2. 
Při rychlém jednání sleva možná!

1+1 Tlumačov (okr. ZL)

    

       

Prostorný (78m2) byt 3+1 v centru Otrokovic! 
Zastřešený balkon, 2 sklepy, nová plastová 
okna, zrekonstruovanou kuchyňskou linku.

3+1 Otrokovice - centrum

    

Prostorný (78m
Zastřešený balkon, 2 sklepy, nová plastová 
okna, zrekonstruovanou kuchyňskou linku.


       

Hezky zrekonstruovaný byt v OV, se sa-
mostatnými vstupy do pokojů. Ve 2.patře, s 
orientací k jihu a výhledem do zeleně.

3+1 Otrokovice - Tylova

    

       

Zděný byt, stáří 8 let, plovoucí podlahy. Ve vybavení 
bytu kuch. linka se spotřebiči, vestavěné skříně v 
chodbě, sklep. Samostatný kotel a ohřev vody.

3+1 Otrokovice - Kvítkovice

    

       

Byt 2+1 po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
nové stupačky, kuchyňská linka, plastová okna, v 
pokojích parkety. Prodává se s veškerým vybavením.

2+1 Otrokovice - Baťov

    

Zděný byt, stáří 8 let, plovoucí podlahy. Ve vybavení 
bytu kuch. linka se spotřebiči, vestavěné skříně v 
chodbě, sklep. Samostatný kotel a ohřev vody.

3+1 Otrokovice - Kvítkovice



       

3+1+šatna po kompl. rekonstrukci včetně všech 
rozvodů - nová kuch. linka s vestavěným sporákem, 
nové podlahy, nové jádro, plastová okna.

3+1 Otrokovice - Střed

    

3+1 Otrokovice - centrum

Byt 2+1 po celkové rekonstrukci, dům zateplený, 
nové stupačky, kuchyňská linka, plastová okna, v 
pokojích parkety. Prodává se s veškerým vybavením.


       

Byt 2+1 v OV, 60m2, v 8. patře panelového domu,  
velký balkon. Plánuje se výměna oken a zateplení. 
Na domě je nová střecha. Kabelová TV a internet.

2+1 Napajedla - Nábřeží

    

3+1 Otrokovice - Kvítkovice3+1 Otrokovice - Kvítkovice

       

Byt 3+1 v OV ve velmi dobrém stavu, - lodžie, plas-
tová okna, zděné bytové jádro, nová kuchyňská 
linka s vestavěným sporákem, 2 komory a sklep.

2+1 Otrokovice - Štěrkoviště

    

2+1 Napajedla - Nábřeží

       

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

Bělov (okr. ZL)

    

2+1 Otrokovice - Štěrkoviště

       

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

Hostinec Halenkovice

    

2+1 Otrokovice - Baťov 2+1 Otrokovice - Štěrkoviště

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


       

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)

    

1+1 Tlumačov 

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


       

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)

    

střediska. Balkon nebo lodžie je výhodou. Může být 
družstevní i OV. Cena do 1.400.000 Kč.

Pro dceru koupíme menší byt kdekoli v 
příjemné lokalitě Otrokovic, nejlépe os. vl., Lze i 
před rekonstrukcí.

Právník hledá ke koupi byt v Otrokovicích s 
dobrým výhledem, id. v novějším cihlovém domě 
do ceny 2.300.000 Kč.

Hledám byt 2 + 1 v Napajedlích s dobrou dos-
tupností MHD. Osobní vlastnictví nebo družstevní s 
možností převodu do OV. Cena do 1,3 mil.

Pro solventního klienta hledáme byt v 
Otrokovicích nebo Napajedlích cihlovém nebo i 
panelovém domě. V družstevním nebo osobním 
vlastnictví. Cena dle nabídky. 

Volejte realitní kancelář 
AGENTURA ZVONEK 

S 16-LETOU TRADICÍ!

ZDARMA 800 986 635
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pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ

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

    

N
em

ovitosti okr. U
H

Kudlovice - Dolina 

       

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)

    

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 

       

Nadstandartní dům 5+1 v Babicích u UH, kolaudován před 4 lety. Je 
na pěkném slunném místě. Součástí domu je dvojgaráž. Za domem 
je bazén 7x3,5 m a terasa. Vytápění je buď plynové nebo lze celý dům 
vytopit krbovými kamny. Dům je velmi hezký a je na pěkném místě.

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

      

       

Menší RD 1+ kk v klidné ulici Uh. Ostrohu, který 
prošel v roce 2001 rekonstrukcí. Dům je postaven 
z cihel, plynové vytápění, nová fasádu. Zahrada.

Uh. Ostroh (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.


Nové byty Uh. Hradiště

       

RD 5+1 v Sušicích, zahrada s ovocnými stromy o 
rozloze 205 m2. Topení je na tuhá paliva. Dům se 
nachází v klidné oblasti, je vhodný i k rekreaci.

Sušice (okr. UH)

    

SLEVA!

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


Uh. Ostroh 

       

RD 3+1 v Jalubí, v klidné ulici obce ležící 8 km od 
Uherského Hradiště. Je postaven z pál. cihel, to-
pení je ústřední na TP, plyn. přípojka, zahrada.

Jalubí (okr. UH)

    

Zlechov Kudlovice - Dolina 

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
  

       

RD v Hluku. Dům je po rekonstrukci. V přízemí je 
samostatná bytová jednotka 2+kk, koupelna, WC. 
V 1. patře se byt 4+1. Za domem je pěkná zahrada.

Hluk (okr. UH)

    

       

Nadstandartní byt v OV 2+1 ve Starém Městě po 
kompletní rekonstrukci. Taktéž je po celkové rekon-
strukci celý dům - zateplení, fasáda. 60m2, 1.p., cihla.

2+1 Staré Město (okr. UH)

    

       

Byt 3+1 OV v ul. Za Alejí,  v 1.NP ve zděném 
domě. Koupelna a WC jsou zrekonstruovány. 
Byt je prostorný nedaleko centra, balkon.

3+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

    

       

Byt v OV 3+1  ve 3. patře o rozloze 64 m2, po re-
konstrukci, nová kuch. linka s plyn. sporákem, 
koupelnu s roh. vanou a samostatné WC.

3+1 Uh. Hradiště - Východ

    

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


3+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

       

Dřevěná montovaná chata na pevném základě s 
částečným podsklepením. Chata má 2 místnosti + 
kuch. kout, venkovní terasa, topení na tuhá paliva.

Podolí - Lipiny (okr. UH)

    

HLEDÁME! 
Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům 2+1 či 3+1 v okolí Uh. 
Hradiště. Výhoda menší zahrada, není 
podmínka. Platí hotově. 

Hledáme pro našeho klienta 
dvougenerační dům do 10 km od 
UH. Vyřízení � nancování – platba 
nejpozději  do poloviny září.

Hledáme pro našeho klienta s hotov-
ostí byt 2+1 či 3+1 
v Uherském Hradišti nebo St. 
Městě. Možno i družstevní. Platí 
ihned.

Volejte realitní kancelář 
AGENTURA ZVONEK 

S 16-LETOU TRADICÍ!
tel.: 603 432 409

Realitní kancelář s tradicí od r. 1992
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pobočka VESELÍ n./Mor.

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

tel: 518 323 620, 739 456 086

pobočka UHERSKÝ BROD

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

       

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

Pozemek Nivnice (okr. UH)

    

Pozemek Nivnice (okr. UH)

       

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)

   

       

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)

    

       

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)

    

       

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)

    

Bzenec 

       

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)

    

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


       

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

    

       

Družstevní byt 3+1 v obci Nová Lhota. Byt se nachází 
v klidné oblasti nedaleko sportovního areálu obce. 
Dům je v původním stavu a k dispozici jsou tři sklepy. 

3+1 Nová Lhota (okr. HO)

    

       

DB 3+1 ve Veselí nad Moravou - Chaloupky, 
prostorný ve velmi dobrý stavu. Dům po rekon-
strukci. Možno dojednat přikoupení zahrádky.

3+1 Veselí nad Moravou

    

Nová Lhota (okr. HO)

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


       

Pěkná chata u potoka v krásném prostředí velmi 
blízko přehrady. Samostatně stojící dřevěná 
chata s velkou terasou a pozemkem 1.565 m2.

Chata Strážnice - Mlýnky

    

HLEDÁME! 

Realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům 3+1 či 4+1 v okolí 
Veselí nad Moravou

Výhoda  zahrada, není podmínka.

Platí hotově. 

Prosím nabídněte na
tel.: 603 432 409

HLEDÁME! 

Realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Ihned koupíme rodinný dům v 
Moravském Písku.
Cena do 2.mil. Velmi spěchá.

NABÍDNĚTE NEMOVITOSTI 
REALITNÍ KANCELÁŘI 
S 16 - LETOU TRADICÍ!

Rudice (okr. UH)

       

Přízemní RD 3+1 v krásném prostředí. Topení 
útřední na tuhá paliva + elektrokotel, vlastní 
studna. Hospodářská budova, zahrada cca 300m2.

Bojkovice - Přečkovice (okr. UH)

    

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 



       

Patrový RD 6+1, nepodsklepený, napojen na 
všechny IS, zděné hosp. budovy - kotelna, býv. chlévy, 
maštal pro koně, zahrada s ovocnými stromy.

Boršice u Blatnice (okr. UH)

    

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 2+1 v Boršicích u Blatnice, nutná částečná 
rekonstrukce. Topení – plynové gamat. K domu 
náleží pěkná zahrada s ovocnými stromy.

Boršice u Blatnice (okr. UH)

    

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


       

RD v centru obce, vhodný ke kompletní rekon-
strukci. Vlastní studna na pozemku, napojení na 
elektřinu, plyn, kanalizace. Pozemek je 1258m2.

Vlčnov (okr. UH)

    

Vápenice 

Patrový RD 6+1, nepodsklepený, napojen na 
všechny IS, zděné hosp. budovy - kotelna, býv. chlévy, 
maštal pro koně, zahrada s ovocnými stromy.


       

Patrový RD, částečně podsklepený, napojen na 
všechny IS. Za domem malinký dvorek pro posezení. 
Dům je svojí polohou velmi vhodný i k podnikání.

Uherský Brod (okr. UH)

    

Pěkná chata u potoka v krásném prostředí velmi 
blízko přehrady. Samostatně stojící dřevěná 
chata s velkou terasou a pozemkem 1.565 m


Boršice u Blatnice (okr. UH)

       

Řadový koncový RD s průjezdem se nachází v cen-
tru obce. 2+1+koupelna+spíž a nebytový. prostor 
- bývalá prodejna + dva sklady. Zahrada 490m2.

Nivnice (okr. UH)

    

strukci. Možno dojednat přikoupení zahrádky.

HLEDÁME! 

Realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Pro našeho klienta hledáme ke 
koupi RD v UB a okolí, Šumicích, 
Bojkovicích a okolí.

Pro konkrétního klienta 
hledáme ke koupi byt 2-3+1 v 
Uh. Brodě. 

Nabídnětě na tel.: 603 246 683

SLEVA!
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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)

    

N
em

ovitosti okr. V
S

       

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)

    

Novostavba RD 5+1 za obcí v krásném a klid-
ném prostředí. Příjezd až k domu.  Zastavěná 
plocha 224 m

Police u Val. Meziříčí 



       

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

Val. Meziříčí - centrum

    

       

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)

    

       

RD 2+1 s připravovanou rekonstrukcí a vestavbou 
nových místností. Hospodářské budovy, kotelna ÚT s 
kotlem na TP i plynovým kotlem. Zahrada cca 1000 m2.

Loučka (okr. VS)

    

       

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v 
centru obce. Ústřední vytápění, garáž. Vhodné k by-
dlení i podnikání. Možno vybudovat další 2-3 byty.

Němetice (okr. VS)

    

Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v 
centru obce. Ústřední vytápění, garáž. Vhodné k by-
Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v 
centru obce. Ústřední vytápění, garáž. Vhodné k by-
Zděná, dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v 

dlení i podnikání. Možno vybudovat další 2-3 byty.


       

RD 3+1 k rekonstrukci uprostřed obce. Je pro-
pojen s původní dřevěnicí a náleží k němu 2 
hosp. stavení a přilehlé pozemky cca 600 m2.

Růžďka (okr. VS)

    

       

Družstevní byt 2+1 v panelovém domě v klid-
ném prostředí. Nová plastová okna, vytápěn 
plynovou kotelnou. 56 m2, 3.p., lodžie.

2+1 Bystřička (okr. VS)

    

podrobnosti cena

4+1 109 m2 v 
přízemí RD v 

Rožnově p/R.

14.000,-/měs.
 + energie

luxusní 3+1 
143 m2 v RD 

ve Val. Meziříčí

10.000,-/měs.
 + energie

1+1 v RD Lešná 
u Val. Meziříčí 6.000,-/měs.

BYTY PRONÁJEM
podrobnosti cena

Val. Meziříčí, 
poblíž centra 

120 m2

15.000,-/měs.
+ energie

Val. Meziříčí, 
poblíž centra 

104 m2

15.000,-/měs.
+ energie

Val. Meziříčí, 
budova 235 m2

30.000,-/měs.
+ energie

NEBYTOVÉ PROSTORY

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


Kelč 

       

Dřevěnice 4+1 v klidné lokalitě Podhájí. V 
zahradě je hospodářská budova s garáží. Plocha 
pozemku 874 m2. Příjezd, objekt je oplocen.

Val. Meziříčí - Podlesí (okr. VS)

     

Krhová u VM 

Dřevěnice 4+1 v klidné lokalitě Podhájí. V 
zahradě je hospodářská budova s garáží. Plocha 
pozemku 874 m

Val. Meziříčí - Podlesí 



       

RD v klidné oblasti s nebytovými prostory a 2 garážemi. 
V přízemí je vinárna, nad ní prodejna, v 2.p. je luxusní 
byt 3+1, dvě koupelny, vybavená kuchyň, terasa.

Val. Meziříčí (okr. VS)

    

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

R

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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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
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HLEDÁME pro našeho zákazníka RD v okolí Val. Meziříčí 1.500.000,-Kč! Pro naše zákazníky HLEDÁME byty 1+1 a 2+1 ve Valašském Meziříčí!
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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
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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 (okr. VS)

    

       

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

Pržno (okr. VS)

    

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


       

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)

     

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

Dřevěnice Huslenky 



       

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)

    

       

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)

    

       

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)

    

       

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

       

Zachovalé zemědělské stavení se zahradou 
900 m2 (lze využít jako stavební pozemek). 
IS u pozemku, přístup z obecní komunikace.
    

Val. Klobouky - Lipina (okr. ZL)

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

       

Chata v krásném klidném prostředí na Valašsku. 
Spodní část chaty je zděná, vrch dřevěný, topení 
na tuhá paliva (2 x kamna). Pozemek 641 m2. 

Chata Prlov (okr. VS)

    

Dřevěnice Huslenky Dřevěnice Huslenky Chata Prlov 

       

Přízemní dům se dvěma vstupy (rozděleno na komerční a obytnou část) ve středu obce u hlavní 
komunikace Vsetín - Val. Meziříčí o výměře zast. plochy 812 m2. Velkou výhodou polohy nemovitosti 
je přístup ze všech stran z obecní komunikace. Součástí prodeje je dílna spojená se stodolou.
    

RD s možností komerčního využití Jablůnka (okr. VS)

tel: 603 246 682

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

R

Provádíme výkup 
RD a bytů 

i zadlužených! 
(exekuce, zástavy)

Diskrétní jednání!

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

R

Podrobná pravidla a výherce 
naleznete na www.zvonek.cz

Staňte se i Vy našimi klienty a můžete 
letět na luxusní dovolenou.
Každý 20. soutěžící VYHRÁVÁ!

volejte ZDARMA 800 986 635

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


Vsetín - Jasenice Poteč u Val. Klobouk 

       

Prodej rozestavěného domu s pozemkem 6 200 
m2 na pěkném místě - možnost i výměny za byt 
3+1 s doplatkem.

Huslenky - Uherská (okr. VS)

     

       

Pozemek o výměře 1834 m2 na rovině v centru 
obce, která nabízí příjemné bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků. Veškeré inž. sítě u pozemku.

Velké Karlovice (okr. VS)

    



BYTOVÉ DOMY  
ZELINOVA
- Komfortní bydlení
- Byty 1+kk - 5+kk
- Atraktivní lokalita 
   s výhledem do zeleně
- Možnost spojení bytů
- Prostorné terasy
- Podzemní parkování

  ZAJISTÍME 
V ÝHODNÉ 
FINANCOVÁNÍ

infolinka: 603 246 685, 736 631 212 www.zvonek.cz

Projekční kancelář: Investor: 

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

R

Výhradní prodejce:

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

NOVÉ BYTY
VE ZLÍNĚ

ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR ZLÍN - KOZLŮV ŽLEB

NEBYTOVÉ PROSTORY v atraktivní lokalitě Zlín - JS, Kozlův Žleb. Pronájem 
komerčních ploch v přízemí bytových domů u Centrálního parku. Komerční 
prostory o ploše 22 až 94 m2, samostatný vstup, vhodné pro různé druhy slu-
žeb (např. prodej pečiva, potraviny, kanceláře atd.) Možnost stavebních úprav. 
Ihned k dispozici!
Bližší informace na tel.: 605 981 494

GARÁŽOVÁ STÁNÍ K PRODEJI

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní Svahy, 
Kozlův Žleb“ nabízíme garážová stání v podzem-
ních parkovištích mezi bloky B1, B2, B3 a B4, B5.

Informace - tel: 603 246 685
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Terasa či balkon u každého bytu, parkovací místo ZDARMA pro byty 3+kk
samostatné plynové topení, bezbariérový přístup. Klidná lokalita!
Dokončení - říjen 2008 - bydlete v nové ještě letos!

Nové byty Otrokovice - Trávníky

infolinka: 775 339 531, 775 298 516

Posledních 
6 bytů

12 Naše realitní noviny * ZÁŘÍ 2008

       

- byty o velikostech 2 - 3 + kk   -plocha bytu od 63 m2 - 83 m2 + balkon
- ceny od 1.6 mil. Kč (2+kk), od 2,15 mil. (3+kk - parkovací stání v ceně)
Dokončení 12/2008     výhodné � nancování zajištěno
infolinka: 604 362 600, 577 932 608

poslední 
volné byty

Nové byty Otrokovice - Komenského

Bydlete 
již letos!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
Pá 5. 9. a So 6. 9. 2008 

Pá 26. 9. a So 27. 9. 2008Pá 26. 9. a So 27. 9. 2008
(14-17 hod.)

Pá 26. 9. a So 27. 9. 2008Pá 26. 9. a So 27. 9. 2008Pá 26. 9. a So 27. 9. 2008
(14-17 hod.)(9-12 hod.)

(14-17 hod.)(9-12 hod.)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
29.8. (14-17 h.) a 30.8. (9-12 h.)
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V každém domě 12 bytů a 4 garáže, byty o velikostech 3+kk a 5+kk.
Ke každému bytu balkon, lodžie, či terasa
Dokončení - srpen 2008 (bloky F, G) prosinec 2008 (blok E)

Bytové domy Janova Hora, Vizovice

infolinka: 731 842 999, 577 200 100

Kuchyňská linka 
v ceně bytu!

NAŠE REALITNÍ NOVINY           NOVÁ VÝSTAVBA

       

- byty o velikostech 2 - 3 + kk   -plocha bytu od 63 m2 - 83 m2 + balkon
- ceny od 1.6 mil. Kč (2+kk), od 2,15 mil. (3+kk - parkovací stání v ceně)
Dokončení 12/2008     výhodné � nancování zajištěno

       

40 bytů o velikostech 2 - 3+kk, (60 - 87 m2). U všech bytů balkon, 
lodžie  nebo terasa a sklep. Byty je možné spojit do větších celků 
- přesně podle Vašich představ. Dokončení - SRPEN 2009

Moderní bydlení Brumov - Bylnice

info: 739 012 537, 577 200 100

Moderní 
bydlení
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rozhovor měsíce                             automobilový závodník Roman Kresta

Je původem z  Trnavy u Zlína, dnes žije v 
Luhačovicích se svojí ženou, dcerou Terezkou 
a synem Patrikem. Roman Kresta je vyučený 
automechanik. Poprvé usedl za volant 
závodního vozu v roce 1994. Jeho úspěchy 
(získání Mistrovského titulu atd.) vedly k 
účasti na mistrovství světa jako posádka 
továrního týmu Škoda Motosport, v roce 
2003 poprvé startoval na rallye. O dva roky 
později se popularita českého jezdce zvýšila 
ještě více, neboť se  stal druhým továrním 
jezdcem týmu Ford. Tehdy vytvořil standardy 
podle nichž je hodnocena úspěšnost českých 
účastníků světového šampionátu v rally. 
Společně s pilotem Janem Kopeckým 
představuje úspěšnou generaci českých 
soutěžních jezdců. 

Jak začít jinak než dotazem na Barum rally 
Zlín. 
Barumka je velký pojem. Patří k významným 
soutěžím v Evropě, má tratě velmi náročné 
a speci� cké. Je známá tím, že sem přijede 
spousta diváků: českých, nebo z Polska, 
Maďarska, Německa. Čili, opravdu  je to velmi 
významná soutěž mistrovství Evropy. Má statut 
IRC šampionátu, což je takové malé Mistrovství 
světa, podle mého názoru. Loni tady byla velká 
konkurence. Podle mě je Barumka na vrcholu, 
kde byla i v roce 2003, bylo tady 18 vozů 
skupiny WRC. Předpokládám, že letos bude 
minimálně 20 vozů kategorie Super 2000, což 
je budoucí nástupce kategorie WRC. 

Jak se chcete cítit po ukončení Barumky?
Vše co děláme směřuje k tomu, abychom 
uspěli co nejlépe. Pro nás je to být na 
pódiu. Uvidíme. Myslím si, že budeme plně 
konkurenceschopní. Při takovém závodě záleží 
na každé chybičce, štěstí atd. Samozřejmě 
bychom byli rádi, kdybychom opravdu byli co 
nejvýše.
 
Co Vás ještě čeká do konce roku, co z toho 
bude pro Vás největší výzva?
To bude právě Barum rally. Nepředpokládám, 
že bychom se měli dál účastnit českého 
mistrovství nebo nějakých dalších závodů. Celá 
sezóna směřovala právě k Barumce, protože je 
to pro nás teoreticky poslední závod v českém 
mistrovství. Budeme startovat s jiným vozem 
než jsme startovali doposud. Bude to vůz z 
kategorie Super 2000, jenom proto abychom 
byli plně konkurenceschopní. 

Můžete vysvětlit laikovi co všechno 
Vaše práce obsahuje? Jak máte nabitý 
program?
To je nadlouho. Třeba dneska jsem se 

se nevyplatí někam hnát a zbytečně riskovat. 
Většinou mám auto, které je plně vybaveno 
vším - od xenonů, couvaček, navigace, 
vyhřívání sedaček atd.

Kdybyste měl poradit někomu s koupí 
vozu, co byste doporučil ve výbavě? Třeba 
klimatizaci?
To je třeba věc, kterou nepoužívám, nebo 
velmi málo. Jsem astmatik, stejný problém 
mám i když  cestuji letadlem. Co by podle mě 
auto ale opravdu mělo mít, tak bezpečnostní 
systém. V dnešní době tyhle systémy velmi 
dobře fungují a mnohdy opravdu zachrání.

Zvládl jste vůbec letos při Vašem vytížení 
dovolenou? 
No, předpokládám, že pokud všechno 
dopadne dobře na Barumce a nebudu muset 
jet poslední závod mistrovství ČR, tak bychom 
rádi odjeli s rodinou na dovolenou někdy v 
půlce září. Abych ale pravdu řekl, letos jsem 
strávil tolik času v zahraničí, že se mi na tu 
dovolenou ani moc nechce. Ale na druhou 
stranu mám rodinu. Moje dcera o ničem 
jiném celý rok nemluví, než „kdy pojedem na 
dovolenou“. V plánu to je, ale ještě nevíme ani 
kam. Asi nějaký Last-minute. S mojí prací si 
nejde objednat dovolenu půl roku dopředu.

Máte alespoň čas na relaxaci?
Samozřejmě najde se čas. U mě je to sport. 
Dneska jdu na fotbal, který máme každé  
úterý, ve čtvrtek to samé.

nezastavil, nebylo minuty kdy by mi někdo 
nevolal. Starám se o všechno – od logistiky, přes 
plánování, konzultace při přípravě s týmem, 
koordinaci, také � nance. Samozřejmě ty jsou 
na začátku sezony dohodnuty, ale jednáme 
i v průběhu sezony. Dneska konkrétně je to 
logistické plánování, řeší se polep auta, kdy 
bude auto, kolik přijede mechaniků na test, 
kdy test bude, zařídit testovací cestu, zařídit 
hlídání cesty, prostě všechno i veškeré detaily. 
Je toho hodně. Včera jsem byl v Rakousku u 
týmu, který pro nás připravuje vůz pro tuto 
soutěž.  A moje práce je vše zkoordinovat před 
závodem. Nedělám to samozřejmě pouze sám, 
ale s pomocí mého spolujezdce Petra Grosse a 
dalších lidí, kteří mi pomáhají. A mezi tím mám 
normální práci. Jsem technik v týmu u Martina 
Prokopa. Mám na starost technickou část 
během závodu a také vývojovou část. Takže 
mimo své závodění dělám ještě tuto práci, 
plus dál testuji s jakýmkoli jiným soukromým 
jezdcem pokud má zájem.

Pojďme od závodního k Vašemu osobnímu 
vozu. Jakým autům dáváte přednost?
Abych pravdu řekl, já auta často točím, u 
mě se vůz moc neohřeje. Je to dáno tím, že 
díky agentuře BPA a. s. mívám předváděcí 
auta. Takže najedu deset, patnáct tisíc 
kilometrů vrátím ho a dostanu zase jiné auto. 
Posledních  pár let používám čtyřkolku, ať už 
to byla Octávka, nebo teď mám Passata,.. Jsem 
zastáncem dieselových motorů. Na silnicích 
nezávodím, ani se o to nesnažím. V této době 

Je původem z  Trnavy u Zlína, dnes žije v 
Luhačovicích se svojí ženou, dcerou Terezkou 
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NOVINY
Hodně cestujete, dokážete si představit sžít 
se s některou z kultur, kterou jste poznal 
natolik, že byste tak dokázal i žít?
Musím říct, že procestoval jsem toho hodně, s 
výjimkou USA to byla třeba  Argentina, Mexico, 
nebo Nový Zéland, Austrálie, .. Spousta lidí 
říká, že by na Zéland nebo do Austrálie i odjeli. 
Ale já ne, je tam krásně, nicméně doma je 
doma. Ale naopak si umím představit život ve 
Francii, tam bych si jistě dokázal najít nějaké 
místo, Švýcarsko je taky velmi pěkné. Ale 
nemám ani trošičku myšlenky na to, abych se 
přestěhoval. Mně se tady líbí a to v žádném 
případě nebudu měnit. 

Na to navážu. Zlínský kraj, konkrétně 
Luhačovice... Proč se Vám tady líbí?
Já jsem se přiženil do Luhačovic. Nebýt ženy, 
tak bych se tam asi nepřestěhoval. Líbí se 
mi na vesnici. Nejsem člověk, který by rád 
bydlel ve městě, v paneláku přímo v centru 
města. Spíš mám rád prostor, kde člověk 
může vyjet na kole, na motorce, kde může mít 
nějakou dílnu. Vyrostl jsem na vesnici a moje 
první čtyřkolové auto byl traktor. Nicméně 
Luhačovice jsou malé město, takže tam se mi 
hodně líbí. Už se na mém místě bydliště asi nic 
nezmění, protože teď se pouštíme do stavby 
domu. 

Budete mít i zahradu? Láká Vás příroda?
Mně zahrada strašně chybí, bydlíme v 
paneláku a ještě chvíli budem. Ale začali jsme 
už projektovat a náš dům bude mít i zahradu. 
Zahradník ale v žádném případě nejsem ani 
nebudu. Že bych já měl na zahrádce něco 
pěstovat, tak to asi ne.

Co se týče stylu zařízení domácnosti, máte 
nějaký konkrétní?

Co nějaký zážitek z cest? Zaujalo Vás něco? 
Šokovalo? Jídlo, zvyky, ..?
Co mě neskutečně zaujalo, ale ne pozitivně.. Byl 
jsem dvakrát v Keni, v Nairobi a to jsem si říkal, 
že už se v životě do takové země nevrátím. Na 
jednu stranu je to krásná nedotknutá příroda- 
ať už jsou to žirafy, zebry, které vidíte volně 
pobíhat, nebo u rovníku naprosto úžasná 
zeleň, ale na druhou stranu taková bída, že to 
rozum nebere. Česká republika je v porovnání 
s podobnými zeměmi velmi vyspělá. Trénovali 
jsme rychlostní zkoušku v buši, člověk ani neví 
kam jede a jede. Sto kilometrů nic a najednou 
škola stlučená z prken. Životní podmínky 
chudých lidí přímo v Nairobi jsou otřesné. Ve 
světě jsou takové protiklady ... Proto říkám, že 
bych se nerad stěhoval. Člověk měl možnost 
cestovat, ale je rád, že se může vrátit domů.
              
     

JB · NAŠE REALITNÍ NOVINY

Musím říct, že na to máme stejný pohled, 
máme rádi moderní věci. Takže i to co 
plánujeme bude, ne že extravagantní, ale v 
tom modernějším duchu.

Máte doma nějaké trofeje, dárky od 
fanoušků? Jde poznat, že v té domácnosti 
žije motorista? 
Samozřejmě nějaké prezenty doma máme. 
Spíš ty, co jsme vyhráli, nebo s tématikou – 
například obraz, na něm je napodobenina 
rozpisu. Je to směřované k tomu motorismu 
a tomu co dělám. V Japonsku jsem dostal 
takový nástěnný látkový obraz, kde je nápis 
„Bůh slunce“, nebo něco v tom duchu. My 
ten byteček máme malý, těch trofejí tam 
nemůžeme moc vystavit, takže je mám všude 
možně poschovávané. 

Roman Kresta s dcerou Terezkou a synem Patrikem 
(Foto: osobní archiv R. Kresty)
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BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE 
· BYDLENÍ · FINANCOVÁNÍ · PORADENSTVÍ

JEDEME NA PLNO 
I VE DNECH 

PREZENTACE VAŠEHO 
VOZIDLA V NAŠÍ REŽII

INZERCE 50 000 VÝTISKŮ

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

MĚSÍČNÍ INZERCE WWW.AUTOLINE.CZ 09/2008

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

AUTOLINE

zd
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ihněte

BARUM RALLY ZLÍN
22.-24.8.2008

Volkswagen Passat 2.0            589 000 Kč 
v provozu od 10/2007, pohon 4x4, klima, navigace

NOVIN
KA!

NÁŠ TIP!

Porsche 911 CARRERA    978.000 Kč
v provozu od 03/2000, klima, kabriolet 

Fiat Grande Punto  214.000 Kč
vyrobeno v roce 2006, aut. klima 

SUPER 

CENA!

BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE
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Fiat Grande Punto  214.000 Kč
vyrobeno v roce 2006, aut. klima 

Slevový kupón až 

30.000,- K
č 

na Váš n
ový vůz *

zd
e ostř

ihněte

více informací
z druhé strany



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

www.autoline.cz Pro obrovský zájem bereme auta do komisního prodeje

Renault Espace 2.0 DCi xenony

444.000,- Kč
V provozu od 05/2006, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, xenonové světlomety, protiproklu-
zový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Opel Meriva 1.7 CDTi klima

158.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/2004, 1.majitel, koupeno v ČR, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR),  
2x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. před-
ní okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Volkswagen Golf 1.6i 16v

150.000,- 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.

Ford Focus 1.8 TDDi klima

128.000,- Kč
V provozu od 06/2001, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavi-
telný volant, zadní stěrač.

Lancia Lybra 1.9 JTD aut. klima

157.000,- Kč
V provozu od 05/2000, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, ABS, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, vyhřívaná sedadla, mlhovky, deaktiva-
ce airbagu spolujezdce, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Peugeot 307 2.0 HDi

179.000,- 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, posilovač řízení.

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.

Ford Focus 1.8 TDDi klima

129.000,- Kč
V provozu od 01/2001, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. okna, ABS, litá kola, 
rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavi-
telný volant, zadní stěrač. 

Ford Mondeo 2.0 TDCi

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, ostřikovače světlometů.

Citroën Xsara 1.4i

134.000,- Kč
V provozu od 07/2003, koupeno v ČR, servisní 
knížka, 2 x airbag, el. přední okna, litá kola, 
rádio, centrál dálkový, mlhovky, deaktivace 
airbagu spolujezdce, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, tažné zařízení.

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, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

358.000,- Kč
V provozu od 05/2006, první majitel, servisní 
knížka,  aut. klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), senzor stěračů, tempomat, 10 
x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový.

Audi A4 1.9 TDi

287.000,- Kč
V provozu od 01/2004, 1.majitel, koupeno v 
ČR, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, palubní počítač, mlhovky.

Škoda Fabia 1.2i

144.000,- Kč
V provozu od 06/2003, 1.majitel, koupeno v 
ČR, 2 x airbag, el. přední okna, rádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

415.000,- Kč
V provozu od 07/2007, 10 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, 
deaktivace airbagu spolujezdce, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizovaná přihrádka, litá kola, manuální 
převodovka, mlhovky, nastavitelný volant.

Seat Toledo 1.9 TDi

168.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR,nebou-
ráno, pravidelný servis, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní po-
čítač, mlhovky, deaktivace airbagu spolujezdce, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Fabia 1.2i

169.000,- Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, airbag 
řidiče, CD přehrávač, originál autorádio, centrál-
ní zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, zámek řadící páky.

Volkswagen Golf Plus 1.6i

333.000,- Kč
V provozu od 08/2005, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
senzor stěračů, senzor světel, 10 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

298.000,- Kč
V provozu od 04/2005, koupeno v D, první ma-
jitel, servisní knížka, aut. klimatizace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS.

Audi A4 2.0 TDi

405.000,- Kč
V provozu od 12/2005, koupeno v D, servisní 
knížka, aut. klimatizace, satelitní navigace, xe-
nonové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna.
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Ford Focus 1.6i 16v II

269.000,- Kč
V provozu od 06/2006, klimatizace, 6 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Škoda Felicia 1.3i MPi

39.000,- Kč
V provozu od 04/1997, koupeno v ČR, servisní 
knížka, rádio, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka, zánovní 
zimní pneu.

Škoda Fabia 1.4i

158.000,- Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, 1.majitel, 
servisní knížka, nebouráno, airbag řidiče, rádio, 
centrální zamykání, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, zámek řadící páky.

Škoda Octavia 1.6i II

259.000,- Kč
V provozu od 08/2004, servisní kniha, 1. majitel, 
původ ČR, pravidelný servis, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Ford Fiesta 1.4 TDCi tiptronic

158.000,- 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.

Škoda Fabia 1.2i klima

150.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. přední okna, ABS, originál auto-
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Subaru Impreza 2.0i GXi

199.000,- Kč
V provozu od 02/2003, koupeno v CZ, první 
majitel, servisní knížka, aut. klimatizace, pohon 
4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, indikátor parkování, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Opel Vectra 2.0 DTi

225.000,- Kč
V provozu od 02/2003, servisní kniha, TOP STAV, 
nehavarováno, klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 8 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

414.000,- Kč
V provozu od 06/2007, nebouráno, aut. klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabi-
lizace podvozku (ESP), tempomat, 10 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač.

Škoda Felicia 1.3i

53.000,- Kč
V provozu od 04/1997, pravidelný servis, kou-
peno v ČR, rádio, centrální zamykání, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, zadní stěrač, otáčko-
měr, manuální převodovka, servisní knížka.

Mazda 323 1.5i 16V

128.000,- Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v D, první ma-
jitel, servisní knížka, klimatizace, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), 4 x airbag, el. přední okna, 
ABS, rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Mazda Tribute 2.5 D 4x4

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

Škoda Fabia 1.2i

158.000,- Kč
V provozu od 02/2004, koupeno v ČR,
servisní knížka, 1. majitel, 2 x airbag, el. přední 
okna, centrální zamykání, posilovač řízení, imo-
bilizér, nastavitelný volant, výškově nastavitel-
né sedadlo řidiče, dělená zadní sedadla, zadní 
stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Fiat Idea 1.9 JTD MultiJet klima

220.000,- 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, imobilizér.

Peugeot 307 1.6i 16v

179.000,- 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, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

198.000,- Kč
V provozu od 11/2005, 2 x airbag, ABS, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
imobilizér, klimatizace, klimatizovaná přihrád-
ka, manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, palubní počítač, pevná střecha, 
posilovač řízení, rádio, střešní nosič.

Opel Astra 1.4i 16v

124.000,- Kč
V provozu od 01/2003, servisní knížka, pravi-
delný servis, 1.majitel, koupeno v ČR, 2 x airbag, 
ABS, originál autorádio, centrál dálkový, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, tónovaná 
skla, střešní nosič, zadní stěrač, pevná střecha, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi

439.000,- 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.

Rover Range Rover 2.5 DSE

157.000,- Kč
V provozu od 11/1997, servisní knížka, aut. kli-
matizace, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, rádio, centrál 
dálkový, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, dřevěné obložení, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Ford C-MAX 1.6 TDCi 80kW

257.000,- 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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Fiat Grande Punto 1.4i

209.000,- Kč
Vyrobeno 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, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Nissan Note 1.5 DCi Acenta

268.000,- Kč
V provozu od 06/2006, 6 x airbag, ABS, CD 
přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, originál autorádio, palubní počítač.

Škoda Fabia 1.4 TDi

173.000,- Kč
V provozu od 07/2004, nehavarováno, 
klimatizace, 2 x airbag, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, tónovaná skla, pevná střecha, 
originál autorádio, centrál dálkový, zadní stěrač, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, klimatizovaná 
přihrádka, palubní počítač.

Škoda Fabia 1.4 TDI comfort

175.000,- Kč
V provozu od 06/2004, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
ABS, tónovaná skla, pevná střecha, centrál 
dálkový, zadní stěrač, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, klimatizovaná přihrádka, nastavitel-
ný volant, palubní počítač.

Škoda Octavia 1.9 TDi

259.000,- Kč
V provozu od 05/2004, 1.majitel, koupeno v ČR,  
aut. klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, ABS, litá kola, rádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

205.000,- Kč
V provozu od 02/2001, koupeno v D, první ma-
jitel, servisní knížka, klimatizace, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, ABS, rádio, 
originál autorádio.

Renault Scénic 1.9 DTi

149.000,- Kč
V provozu od 01/2003, klimatizace, 6 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha.

Daihatsu Terios 1.3i 16v LPG

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

Toyota Corolla Verso 2.0 nový model

345.000,- Kč
V provozu od 10/2004, nebouráno, pravidelný 
servis, 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.

Chrysler Voyager 2.8 CRDi

355.000,- Kč
V provozu od 06/2005, top stav, nehavaro-
vaný udržovaný pohodlný 7 místný vůz, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), nezávislé topení, tempomat, 6 
x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
el. seřiditelná sedadla, ABS, aut. převodovka.

Suzuki Swift 1.3i 16v

229.000,- Kč
V provozu od 07/2006, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, palubní počítač, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Škoda Felicia 1.3 LPG

43.000,- Kč
V provozu od 01/1996, CD přehrávač, imobili-
zér, litá kola, manuální převodovka, mlhovky, 
rádio, střešní nosič, střešní šíbr man., tažné 
zařízení, tónovaná skla, zadní stěrač, zámek 
řadící páky, koupeno v ČR + 4 zimní pneu na 
discích, kryty.

Nissan Murano 3.5i

524.000,- Kč
V provozu od 11/2005, koupeno v USA, 1. maji-
tel v ČR, aut. klimatizace, 6 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, 
ABS, litá kola, originál autorádio, multifunkční 
volant, palubní počítač, mlhovky, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, venkovní teploměr.

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4 klima

212.000,- Kč
V provozu od 09/2001, koupeno v ČR, 2. majitel, 
klimatizace, 6 rychlostních stupňů, pohon 4 
x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení.

BMW 530D 231PS M - Paket 3.0

845.000,- Kč
V provozu od 06/2001, 1.majitel, servisní knížka, 
10 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. 
klimatizace, aut. převodovka, brzdový asistent, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, dřevěné obložení, DVD přehrávač, el. 
okna, el. sklopná zrcátka.

Opel Astra 1.6 16V

136.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2000, klimatizace, 4 x airbag, el. 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče.

Zhongyu 0.12

30.000,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2006, najeto 29 700 km, 
koupeno v ČR, objem 125 ccm, 2 přilby k 
výbavě.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

299.000,- Kč
V provozu od 12/2003, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, tempomat, senzor 
světel, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi

369.900,- Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavi-
telný volant, zadní stěrač.

Mitsubishi Pajero 2.5 TD wagon

129.000,- Kč
V provozu od 10/1991, klimatizace, pohon 4 
x 4, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, střešní 
šíbr man., střešní šíbr el., rádio, ostřikovače 
světlometů, vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, 
výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač, 
venkovní teploměr, otáčkoměr.
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Renault Laguna 1.9 DCi

96.000,- Kč
V provozu od 09/1999, aut. klimatizace, 4 x air-
bag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, potahy 
kůže, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Mazda MX 1.8i

180.000,- Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, 
litá kola, manuální převodovka, otáčkoměr, 
pevná střecha, posilovač řízení, rádio, satelitní 
navigace.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 4Motion

589.000,- Kč
V provozu od 10/2007, nebouráno, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 10 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Volkswagen Sharan 2.0 TDi

579.000,- Kč
V provozu od 09/2007, koupeno v D, 1. majitel, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, čtyřzónová klimatizace, 
klimatizovaná přihrádka, 12 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Volkswagen Passat 1.9 TDi Tiptronic

242.000,- Kč
V provozu od 05/2004, 4 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, aut. převodovka, CD měnič, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. víko 
zavazadlového prostoru, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizovaná přihrádka, mlhovky, nastavitelný 
volant, originál autorádio, posilovač řízení.

Traktor motor BRIGG 16HP sekačka

45.000,- Kč bez DPH
Záběr žací lišty 102 cm, 3 nože, motor 16HP 
BRIGGX, převodovka mechanická 5+R, cena 
nového stroje: 134.000,-Kč

Volkswagen Sharan 2.0 TDi PD

579.000,- Kč
V provozu od 09/2007, koupeno v D, 12 x 
airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, alarm, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, 
čtyřzónová klimatizace, deaktivace airbagu 
spolujezdce, dělená zadní sedadla, EDS, el. 
okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola.

Seat Toledo 1.9 D

28.000,- Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v ČR, klima-
tizace, rádio, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr, tažné 
zařízení, manuální převodovka, zámek řadící 
páky.

Škoda Fabia 1.9 SDi

139.000,- Kč
V provozu od 03/2002, koupeno v ČR, airbag 
řidiče, originál autorádio, centrál dálkový, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
výškově nastavitelná sedadla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

134.000,- Kč
V provozu od 05/1997, klimatizace, 2 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá 
kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, nastavitelný volant.

Ford Escort 1.8 TD

52.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, koupeno v ČR, klimatizace, 
airbag řidiče, originál autorádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, imobilizér, střešní 
nosič, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
tažné zařízení, manuální převodovka.

Renault Thalia 1.5 DCi

129.000,- Kč
V provozu od 10/2003, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. přední okna, CD přehrávač, 
rádio, CD měnič, centrál dálkový, mlhovky, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, venkovní teploměr.

Ford Focus 1.8 TDDi

100.000,- Kč
V provozu od 09/2000, koupeno v D, 4 x airbag, 
ABS, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, imobilizér, litá kola, manuální 
převodovka, nastavitelný volant, originál 
autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač 
řízení, protiprokluzový systém kol (ASR).

BMW 530D M packet 3.0

345.000,- Kč
V provozu od 11/2002, koupeno v D, 6 x airbag, 
ABS, alarm, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, el. okna, el. sklopná zrcátka, el. 
zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, manu-
ální převodovka, mlhovky, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, originál autorádio.

Toyota MR2 1.8i 16v

230.000,- Kč
V provozu od 05/2000, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
imobilizér, sportovní sedadla, potahy kůže, na-
stavitelný volant, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, manuální převodovka.

Suzuki Grand Vitara 2.5i V6

199.000,- Kč
V provozu od 01/1999, koupeno v ČR, 1. majitel, 
pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, litá 
kola, rádio, centrál dálkový, ochranné rámy, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Audi Allroad 2.5 TDi

499.000,- Kč bez DPH
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, xenonové světlomety, 6 rych-
lostních stupňů, pohon 4 x 4, tempomat, 6 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. 
seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
el. sklopná zrcátka, originál autorádio.

Audi A6 2.5 TDi Quatro

205.000,- Kč
V provozu od 06/1999, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, pohon 4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, CD měnič, centrál dálkový, ostřikovače 
světlometů, multifunkční volant.

Daewoo Espero 2.0i LPG

35.900,- Kč
Vyrobeno v roce 1996, centrální zamykání, 
manuální převodovka, servisní knížka, platnost 
LPG do 2013.

Škoda Fabia 1.4i 16v

178.000,- Kč
V provozu od 06/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, xenonové světlomety, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. přední okna, ABS, litá kola, rádio, 
centrál dálkový, ostřikovače světlometů, palub-
ní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.
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Traktor + mulčovač Mistral DT 50

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

BMW TDS 2.5

44.000,- Kč
V provozu od 00/1992, koupeno v ČR, ABS, cen-
trální zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, el. zrcátka, klimatizace, litá kola, manuální 
převodovka, nastavitelný volant, ostřikovače 
světlometů, otáčkoměr, posilovač řízení, senzor 
opotřebení brzdových destiček.

Škoda Felicia Pick-Up 1.3i

69.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1999, 1.majitel, koupeno v ČR,  
imobilizér, pevná střecha, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Renault Vel Satis 2.2 TDCi

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

Renault Thalia 1.4i

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

Mitsubishi Eclipse 2.4i 16v GS

524.000,- Kč
V provozu od 09/2006, koupeno v USA,  
nebouráno, klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), tempomat, 6 x airbag, el. 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. 
sklopná zrcátka, originál autorádio, centrál.

Škoda Felicia Pick-Up 1.9 D

40.000,- Kč bez DPH
V provozu od 11/1997, nafta, imobilizér, pevná 
střecha, zámek řadící páky.

Audi Allroad 2.5 TDi TipTronic

359.000,- Kč
V provozu od 08/2002, koupeno v ČR,  8 x 
airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převo-
dovka, aut. zabrždění v kopci, centrál dálkový, 
dělená zadní sedadla, dřevěné obložení, el. 
okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, 
klimatizovaná přihrádka, litá kola, nebouráno.

Kia Sorento 2.4i klima

329.000,- Kč
V provozu od 11/2003, nebouráno, koupeno 
v ČR,  2 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. víko zavazadlového 
prostoru, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá 
kola, manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, pevná střecha, pohon 4 x 4.

BMW 320D klima 2.0

349.000,- Kč
V provozu od 02/2003, 1.majitel, koupeno 
v I,  4 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD 
přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální 
převodovka, mlhovky, nastavitelný volant.

Peugeot 406 1.8i

69.000,- Kč
V provozu od 03/1996, 2 x airbag, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrální 
zamykání, vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi klima

185.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2001, koupeno v ČR,  klimatizace, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, ostřikovače světlometů, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Renault Scénic 1.6i 16v RXT

150.000,- Kč
V provozu od 08/2000, 4 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, el. 
okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převo-
dovka, mlhovky, multifunkční volant, nastavitel-
ný volant, originál autorádio, palubní počítač, 
posilovač řízení, tažné zařízení, tónovaná skla.

Volkswagen New Beetle 2.0i

149.000,- Kč
V provozu od 08/1998, koupeno v D,  4 x 
airbag, centrál dálkový, el. přední okna, el. víko 
zavazadlového prostoru, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, manuální převodovka, mlhovky, 
nastavitelný volant, originál autorádio, otáčko-
měr, pevná střecha, posilovač řízení, rádio.

Škoda Fabia 1.4i 16v

165.000,- Kč
V provozu od 06/2004, 1.majitel, koupeno v ČR,  
klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla.

Škoda Fabia 1.4i 16v

175.000,- Kč
V provozu od 06/2004, 1.majitel, koupeno v ČR,  
klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla.

Volkswagen Polo 1.4i

92.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1999, klimatizace, 2 x airbag, el. 
přední okna, CD přehrávač, centrální zamykání, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, výškově nastavitelná sedadla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Renault Laguna 1.9 DCi

155.000,- Kč
V provozu od 08/2001, 1.majitel, koupeno v ČR,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, 8 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, el. sklopná zrcátka.

Škoda Fabia 1.4i 16v

170.000,- Kč
V provozu od 06/2004, 1.majitel, koupeno v 
ČR,  2 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, imobilizér, klimatizace, klimatizovaná 
přihrádka, litá kola, manuální převodovka, 
mlhovky, nastavitelný volant, otáčkoměr.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

155.000,- Kč
V provozu od 03/1999, 4 x airbag, ABS, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, el. okna, el. 
zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, nastavitelný volant, originál auto-
rádio, otáčkoměr, posilovač řízení, střešní nosič, 
venkovní teploměr, vyhřívaná zrcátka.
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Traktor motor Kawasaki 18HP

49.000,- Kč bez DPH
záběr žací lišty 120 cm, 3 nože, motor 18HP 
Kawasaki, převodovka HYDRO , cena nového 
stroje: 140.000,- Kč.

Škoda Fabia 1.4 TDi II

319.000,- Kč
V provozu od 05/2008, nový vůz, 4 x airbag, 
ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace 
airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. 
přední okna, imobilizér, indikátor parkování, 
klimatizace, klimatizovaná přihrádka, manuální 
převodovka, nastavitelný volant.

Škoda Fabia 1.2i HTP

175.000,- Kč
V provozu od 09/2006, 1.majitel, koupeno v 
ČR,  2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

BMW 318i 1.9i

199.000,- Kč
V provozu od 05/2004, aut. klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, tónovaná skla.

Renault Kangoo 1.5 DCi

185.000,- Kč
V provozu od 06/2004, klimatizace, 2 x airbag, 
el. přední okna, centrál dálkový, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní 
stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Lexus LS 4.6 LS460

1.899.000,- Kč
V provozu od 11/2007, satelitní navigace, xeno-
nové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), čtyřzónová 
klimatizace, senzor stěračů, tempomat udržující 
odstup od voz. vpředu, senzor světel, 2 x airbag, 
12 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Chrysler Sebring 2.7i V6

475.000,- Kč
V provozu od 05/2004, 1.majitel v ČR,  aut. 
klimatizace, tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná 
zrcátka, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač.

BMW X3 2.0 D, nový vůz

850.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2008, 6 rychlostních stupňů, 8 x 
airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. zabrž-
dění v kopci, CD přehrávač, centrál dálkový, 
dělená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, 
imobilizér, indikátor parkování, manuální pře-
vodovka, mlhovky, multifunkční volant.

Honda Civic 1.7 CTDi

189.000,- Kč
V provozu od 11/2002, 1.majitel, koupeno v ČR,  
4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimati-
zace, manuální převodovka, originál autorádio, 
posilovač řízení, tažné zařízení, vyhřívaná zrcát-
ka, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Opel Zafira 1.8i 16V

415.000,- Kč
V provozu od 12/2006, 6 x airbag, ABS, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatiza-
ce, litá kola, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, palubní počítač.

Citroën C5 2.0 HDI

174.000,- Kč
V provozu od 04/2003, aut. klimatizace, senzor 
stěračů, 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, deaktivace airbagu spolujezdce, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Volvo S40 1.9 TD

153.000,- Kč
V provozu od 01/2001, 4 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. 
zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální převo-
dovka, nastavitelný volant, originál autorádio, 
palubní počítač, posilovač řízení.

Citroën Xsara Picasso 1.6i

158.000,- Kč
V provozu od 01/2003, 1. majitel, původ ČR, aut. 
klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač, 
mlhovky, deaktivace airbagu spolujezdce.

Fiat Grande Punto 1.4i

239.000,- Kč
V provozu od 03/2006, 6 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dě-
lená zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, 
imobilizér, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, palubní počítač, posilovač řízení.

Mercedes-Benz 416 CDi odtahovka 2.7

420.000,- Kč
V provozu od 10/2000, 1.majitel, CD přehrávač, 
centrální zamykání, imobilizér, posilovač řízení, 
tachograf, tažné zařízení, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, hmotnost celková 3500 kg, 
užitečná 770kg, nové brzdy, tlumičer, uložení 
stabilizátoru, tažné 2000 kg.

BMW 330 XD 3.0

580.000,- Kč
V provozu od 05/2006, aut. klimatizace, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rych-
lostních stupňů, pohon 4 x 4, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Audi Allroad 2.5 TDi

422.000,- Kč
V provozu od 05/2001, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, 8 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. 
seřiditelná sedadla, ABS, litá kola, CD měnič.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

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, ostřikovače světlometů.

Volkswagen Transporter 2.5 TDi 9- místné

298.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, 2 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrální zamykání, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální 
převodovka, nezávislé topení, pevná střecha, 
posilovač řízení, senzor opotřebení brzdových 
destiček, tažné zařízení, tónovaná skla.

Nissan X-Trail 2.2 DCi

275.000,- Kč
V provozu od 05/2004, 1. majitel, nebouráno, 
aut. klimatizace, 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.
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Audi A4 1.9 TDi 96 kW

410.000,- Kč
V provozu od 07/2004, 1.majitel, koupeno v ČR,  
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.

Volkswagen Passat 2.8i V6

138.000,- Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v ČR,  4x 
airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. 
převodovka, CD měnič, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
originál autorádio, palubní počítač, pohon 4 x 
4, posilovač řízení, tónovaná skla.

Opel Astra 1.6i 16V automat

92.000,- Kč
Vyrobeno v r. 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.

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.

Mercedes-Benz CLK 2.0i C200

269.000,- Kč
V provozu od 05/2001, nehavarováno, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 6 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, ABS, rádio, centrál dálkový.

Volkswagen Touran 1.9 TDi

299.000,- Kč
V provozu od 04/2004, 1.majitel, aut. klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 10 
x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

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. 

Peugeot 307 2.0 HDi SW

234.000,- Kč
V provozu od 04/2002, 1.majitel, koupeno v F,  
aut. klimatizace, 6 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, panoramatická střecha, palubní počí-
tač, mlhovky, posilovač řízení.

Citroën Saxo 1.5D

125.000,- 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.

Ford Mustang 4.0i V6 model 2007

490.000,- Kč
1. majitel v ČR,  2 x airbag, ABS, aut. převodovka, 
CD měnič, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, el. přední okna, el. seřiditelná 
sedadla, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, ml-
hovky, multifunkční volant, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

Nissan 350 Z 3.5i V6

499.000,- Kč
V provozu od 10/2004, 1.majitel, aut. klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
6 rychlostních stupňů, 4 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, el. seřiditelná sedadla, ABS, CD měnič, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Opel Astra 1.6i 16V

109.500,- Kč
V provozu od 06/1998, 1.majitel, 4 x airbag, ABS, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, dřevěné 
obložení, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, kli-
matizace, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení.

Mini Cooper 1.6i ‚S‘

479.000,- Kč
V provozu od 02/2005, 1.majitel, 4 x airbag, ABS, 
aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převo-
dovka, multifunkční volant, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač, 
posilovač řízení, protiprokluzový systém kol.

Audi A6 2.5 TDi model 2000

194.000,- Kč
V provozu od 08/2001, aut. klimatizace, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), 6 rychlostních stupňů, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, tónovaná skla, pevná střecha, 
střešní nosič, centrál dálkový, zadní stěrač.

Honda S2000 2.0i 16v

444.000,- Kč
V provozu od 01/2002, klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, centrál dálkový, ostři-
kovače světlometů, posilovač řízení, imobilizér, 
potahy kůže, otáčkoměr, el. víko zavazadlového 
prostoru, sportovní podvozek.

Audi A6 2.5 TDi model 2000

194.000,- Kč
V provozu od 11/1999, nebouráno, aut. klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 6 rychlostních stupňů, 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. okna, el. seřiditelná seda-
dla, CD přehrávač, ABS, tónovaná skla, pevná 
střecha, střešní nosič, centrál dálkový.

Škoda Felicia 1.3 LXi

79.000,- 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.

Fiat Stilo 1.8i 16v Blue Dynamic

165.000,- Kč
V provozu od 05/2003, 1.majitel, koupeno v ČR,  
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, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení.

Volkswagen Transporter 1.9 TD 5 míst

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

Rover Freelander 2.0 TD

435.000,- Kč
V provozu od 06/2005, 1.majitel, koupeno v ČR,  
klimatizace, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, střešní nosič.
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Volkswagen Golf 1.9 TDi 96kW

244.000,- Kč
V provozu od 11/2002, 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, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Renault Scénic 1.6i 16V

99.000,- Kč
V provozu od 05/1998, 4 x airbag, ABS, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
imobilizér, manuální převodovka, mlhovky, na-
stavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, 
posilovač řízení, střešní šíbr el., tažné zařízení, 
tónovaná skla, venkovní teploměr.

Renault Scénic 1.9 DTi

149.000,- Kč
V provozu od 01/2003, klimatizace, 6 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

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

Volkswagen Passat 1.6i

125.000,- Kč
V provozu od 06/1999, nebouráno, nezávislé 
topení, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. přední okna, ABS, střešní šíbr el., rádio, origi-
nál autorádio, centrální zamykání, posilovač ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, střešní nosič, nastavitelný volant.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

205.000,- Kč
V provozu od 02/2001, 1.majitel v ČR,  kli-
matizace, 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.

Daihatsu Terios 1.3i 16v LPG

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

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D

345.000,- 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.

BMW 530D

210.000,- Kč
V provozu od 01/1999, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, televize, xenonové světlomety, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), senzor stěračů, 
tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, ABS, CD 
měnič, originál autorádio, centrál dálkový.

Peugeot 406 2.0 HDi

126.500,- Kč
V provozu od 03/1999, nehavarováno, klima-
tizace, senzor stěračů, 4 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavi-
telný volant, výškově nastavitelné sedadlo.

Toyota Corolla 1.4i VVTi 16v

196.000,- Kč
V provozu od 03/2003, 1.majitel, koupeno v 
ČR,  klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrální zamykání, palubní počítač, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.3i MPi

39.000,- Kč
V provozu od 04/1997, 2.majitel, koupeno v 
ČR,  rádio, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi

265.000,- Kč
V provozu od 02/2005, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, deaktivace airbagu spolujezdce, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Ford Galaxy 2.0 TDCi 7-místné

615.000,- Kč
V provozu od 02/2007, 1.majitel, aut. klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 6 
rychlostních stupňů, 8 x airbag, airbag řidiče, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, mlhovky.

Kia Magentis 2.5i V6

170.000,- Kč
V provozu od 10/2003, nebouráno, koupeno 
v ČR,  aut. klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná seda-
dla, CD přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, vyhřívaná sedadla.

Polaris Trail RMK model 06 Polar

150.000,- Kč bez DPH
V provozu od 10/2005, sněžný skútr, koupeno v 
USA, 1. místný, 2válec.

Iveco Daily 2.2 TD

432.773,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2005, nebouráno, aut. klimati-
zace, nezávislé topení, tempomat, airbag řidiče, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
centrál dálkový, posilovač řízení, imobilizér, tó-
novaná skla, nastavitelný volant, pevná střecha, 
otáčkoměr, tažné zařízení.

Seat Altea 2.0 TDi

319.000,- Kč
V provozu od 01/2005, aut. klimatizace, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), 6 rychlostních 
stupňů, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, ABS, EDS, el. sklopná zrcátka, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
palubní počítač, mlhovky, aut. převodovka.

Ford Mondeo 1.6i

34.000,- Kč
V provozu od 05/1993, airbag řidiče, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. zrcátka, imo-
bilizér, litá kola, nastavitelný volant, posilovač 
řízení, rádio, střešní šíbr man.

Škoda Superb 1.9 TDi Xenony

289.000,- Kč
V provozu od 05/2003, 1.majitel, koupeno v ČR,  
aut. klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, ostřikovače svět-
lometů, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.
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