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Zlín - Příluky (okr. ZLÍN)     od 4.390.000 Kč
Nové rodinné domky s garáží a zahradou

UH - Mařatice (okr. UH. HRADIŠTĚ) Cena v RK
RD 6+2 v klidné lokalitě se zahradou, garáž pro 2 auta

Huslenky (okr. VSETÍN)                 950.000 Kč
Původní dřevěnice s hospodářskou budovou

ZDARMA

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

r

WWW.Zvonek.CZ

pro Vás na str. 2-20

R O Z H O V O R

S extraligovým trenérem 
Zdeňkem Venerou nejen o bydlení

S O U T Ě Ž !

Vyhrajte zájezd na Kanáry!
Poslední šance!



RESTAURACE u Dvou slunečniC
velký výběr hotových jídel, minutek, salátů, speciality na dřevěném uhlí

CE
ST

OVNÍ AGENTURA

salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

Sokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522

volejte 
577 200 100, 603 246 680

Nabídněte nám 
BYT, RD, CHATU, POZEMEK, 
NEBYTOVÝ PROSTOR 
- vše za Vás vyřídíme!

Svěřte se profesionálům 
a můžete vyhrát zájezd 
na Kanárské ostrovy!

www.udvouslunecnic.unas.cz
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ÚVODNÍK           listopad 2008

v listopadovém vydání mag-
azínu ���� �������� ������ 
Vám opět přinášíme ak-
tuální nabídku nemovitostí  
nejen ze Zlínského kraje. Na 
dvaceti  stranách naleznete 
více než 200 atrakti vních 
nemovitostí , a také širokou 
nabídku nových bytů 
a domů.

Využijte poslední šance zůčastnit se soutěže 
“S AGENTUROU ZVONEK ZDARMA NA KANÁRY”! Akce 
probíhá do 20. listopadu 2008. Každý dvacátý soutěžící 
vyhrává zájezd na týdenní dovolenou na Kanárské os-
trovy v hodnotě 20.000 Kč! Kompletní podmínky soutěže 
naleznete na www.zvonek.cz. Na str. 7 si můžete přečíst 
další rozhovor s jedním ze šťastných výherců.
 
Hledáte rádi nemovitosti  na internetu?  
Realitní kancelář Agentura Zvonek zahájila provoz we-
bových stránek www.zvonek.cz v novém designu, 
stránky jsou přehlednější a nabídnou Vám spoustu zají-
mavých funkcí. Webové stránky patří dlouhodobě mezi 
nejnavštěvovanější realitní servery ve Zlínském kraji. 
Noví i pravidelní návštěvníci zde naleznou stovky nemo-
vitostí  nejen z našeho kraje, největší nabídku projektů 
nové výstavby v kraji, ale také on-line katalog typových 
rodinných domů. Zájemci, kteří hledají konkrétní nemo-
vitost, si mohou akti vovat funkci “zasílání novinek”, a dle 
zadaných parametrů jim budou pravidelně zasílány nové 
nabídky bytů, rodinných domů, chat, pozemků atd.

Mgr. Miroslav Zvonek, 
šéfredaktor  
Naše realitní noviny

Vážení čtenáři, 

novinka! 

www.zvonek.cz 

Zajímavé nemovitosti  
hledejte tam, 

kde opravdu jsou...
· reality z Vašeho kraje · poradenství 

· fi nancování · novinky                                                  V NOVÉM!

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 AGENTURACCE
SST

OOVNÍÍ GGENTUURARRARA

www.cestovka.zvonek.cz
KAŽDÝ DEN SKVĚLÉ NABÍDKY

in
ze

rc
e

REZERVUJTE si 
zimní dovolenou 
JIŽ NYNÍ!
ZDARMA VÁM POMŮŽEME 
S VÝBĚREM IDEÁLNÍ 
DOVOLENÉ PRO VÁS!

Volejte 24h denně 605 416 929

nabídky bytů, rodinných domů, chat, pozemků atd.

Mgr. Miroslav Zvonek, 
šéfredaktor  
Naše realitní noviny

Zajímavé nemovitosti  

Nabídněte nám 
BYT, RD, CHATU, POZEMEK, 
NEBYTOVÝ PROSTOR 
- vše za Vás vyřídíme!
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okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ

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

       

Krásný, kompletně zrekonstruovaný RD 2x 3+1 
v Boršicích. Uspořádání domu je účelné a vkusné. 
Ve sklepních prostorách je garáž, prádelna.

boršice (okr. uH)

    

       

Novostavba 4+1 před kolaudací, v klidné části 
na pěkném slunném místě. Možno dobudovat 
posezení, bazén, garáž, atd. Parcela 600 m2.

vážany (okr. uH)

      

vážany (okr. uH)

       

RD 6+1, napojení na všechny inženýrské sítě. To-
pení: kombinace plyn - tuhá paliva. V domě garáž 
pro jeden automobil.  Udržovaná zahrada.

polešovice (okr. uH)

      

       

Nová dřevostavba 3+kk (nízkoenergetická). 
Součátí prodeje je luxusní kuch. linka vč. 
spotřebičů, klimatizace. Velká oplocená zahrada.

nedakonice (okr. uH)

      

       

RD 3+1 po rekonstrukci. Zahrada s příjemným 
posezením a bazénem. Plocha pozemku 1.147 m2. 
Dům může sloužit k trvalému bydlení, či rekreaci.

polešovice (okr. uH)

      

       

RD ve kterém probíhá celková rekonstrukce. V domě 
jsou 2 místnosti, další možno dobudovat. Zaveden 
plyn a elektřina, voda a kanalizace před domem.

částkov (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.

Zlechov (okr. uH)

      

       

RD 2+1 po celkové rekonstrukci, ihned obyvatel-
ný. Vlastní studna, vytápění plynovým topením 
nebo krbovými kamny. Zahrada 750m2 a garáž.

vážany (okr. uH)

      

       

Pěkný RD 3+1 v klidné části obce, po částečné 
rekonstrukci. Topení - elektřina a tuhá paliva. 
Pěkný dvorek u domu a sklep.

březolupy (okr. uH)

      

částkov 

       

Chata 2+1 v Buchlovicích na Smraďavce. Ob-
jekt je určen pro rekreaci, nedaleko přehrada,  
garáž, vinný sklep a pěkné posezení.

Chata smraďavka (okr. uH)

      

       

RD 2+1, plynové vytápění i ústřední na tuhá 
paliva. U domu je menší dvorek, předzahrádka 
a zahrada 90 m2. Dům je ihned obyvatelný.

Újezdec u osvětiman (okr. uH)

      

RD ve kterém probíhá celková rekonstrukce. V domě 
jsou 2 místnosti, další možno dobudovat. Zaveden 
plyn a elektřina, voda a kanalizace před domem.


       

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

břestek (okr. uH)

    

boršice (okr. uH)

RD 6+1, napojení na všechny inženýrské sítě. To-
pení: kombinace plyn - tuhá paliva. V domě garáž 
pro jeden automobil.  Udržovaná zahrada.


       

Třípodlažní, vícegenerační RD 6+2 v klidné části 
Mařatic, garáž pro 2 auta. K domu náleží zahrada, 
ve které je zahradní domek o dvou místnostech.

uH - mařatice (okr. uH)

     

       

RD 4+1 z pál. cihel , část. podsklepen. Ústř. topení 
na plyn. Dům je ve velmi udržovaném stavu, ihned 
obyvatelný s krásnou zahradou o rozloze 600 m2.

babice (okr. uH)

     

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA WWW.ZVONEK.CZWWW.ZVONEK.CZ

       

Byt v OV v centru Uh. Hradiště. Byt se nachází 
v cihlovém domě, nová kvalitní plastová okna. 
Samostatné etážové topení. 2. patro, 64 m2.

3+1 uH - centrum (okr. uH)

    

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

DB 2+1 ve Starém Městě, 3.p., plocha bytu 63 m2. 
Původní, velmi zachovalý stav. Nová plast. okna, 
vlastní topení v domě, bude se zateplovat.

2+1 staré město (okr. uH)

    

3+1 uH - centrum (okr. uH)

PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE 
HLEDÁME:
· RODINNÝ DŮM 3+1, 4+1 v okolí 
Uh. Hradiště. Výhodou menší 
zahrada – není podmínka. 
Platí  ihned a hotově.

· BYT 1+1, 2+1 v UH či St. Městě, 
pro mladou rodinu s hotovostí . 
Velmi spěchá!! 

· DŮM pro našeho klienta, 
max. do 1.200.000 Kč i před 
rekonstrukcí.

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 603 432 409

���������
����������� 
�� � ��� 
S������������

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

Byt v OV v centru Uh. Hradiště. Byt se nachází 
v cihlovém domě, nová kvalitní plastová okna. 
Samostatné etážové topení. 2. patro, 64 m


JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

DB 2+1 - 45 m2, v původním, velmi zachovalém 
stavu. Dům je kompletně zrekonstruovaný - za-
teplení, lodžie, stupačky, střecha. Byt je volný ihned.

2+1 uH - Štěpnice (okr. uH)

    

DB 2+1 ve Starém Městě, 3.p., plocha bytu 63 m
Původní, velmi zachovalý stav. Nová plast. okna, 
vlastní topení v domě, bude se zateplovat.


       

Zděný byt 1+1 v centru města na ul. Šafaříkova.
(33 m2). Byt je po částečné rekonstrukci, má 
nová plast. okna a novou koupelnu.

1+1 uh. Hradiště (okr. uH)
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Pobočka VESELÍ n./Moravou
Tř. Masarykova 137
tel: 518 323 620, 739 456 086

       

RD 3+1 v Blatnici pod sv. Ant. Krásně zrekon-
struovaný patrový dům v klidné uličce této 
vinařské vesnice. Zahrada o velikosti 1.400 m2.

blatnice (okr. Ho)

     

       

RD 5+1 a 1+1 z roku 2001, v klidné oblasti, do-
sud neobydlen. Objekt je podsklepen, garáž. 
Zaveden plyn, voda z vlastní studny, zahrada.

vracov (okr. Ho)

    

       

RD o velikosti 3+1, v klidné části obce. Započata 
kompletní rekonstrukce, garáž. K domu náleží 
zahrada o velikosti 388 m2, další pozemek.

bzenec (okr. Ho)

    

RD o velikosti 3+1, v klidné části obce. Započata 

       

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

vnorovy (okr. Ho)

    

       

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 na sídlišti Chaloupky, 63 m2, v 5. patře panel. 
domu, který prošel celk. rekonstrukcí. V bytě je 
nová kuch. linka a dveře. Cena k jednání.

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. 


       

DB 3+1 ve velmi dobrém stavu. 71 m2, 
balkon, 7. p. Dům po rekonstrukci – zateplení, 
střecha, stupačky.

3+1 veselí n./moravou(okr. Ho)

    

3+1 veselí nad moravou

DB 3+1 ve velmi dobrém stavu. 71 m
balkon, 7. p. Dům po rekonstrukci – zateplení, 
střecha, stupačky.

3+1 veselí n./moravou



       

Byt 2+1 na sídlišti Lány v OV, zděné jádro, 
plastová okna, nové podlahy. Plocha bytu 
65 m2, sklep.

2+1 veselí n./moravou(okr. Ho)

    

PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE 
HLEDÁME:

· RODINNÝ DŮM 3+1 ČI 4+1 
v okolí Veselí nad Moravou. 
Výhodou  zahrada, není pod-
mínka. Klient platí  hotově.

· Ihned koupíme RODINNÝ DŮM 
v Moravském Písku.

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
603 432 409

����������� 

infolinka: 602 77 22 55

Postavte s námi 
kdekoliv v ČR!

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

r

Nízkoenergetické rodinné domy
Výstavba dřevostaveb 
v různých lokalitách v 
České republice, možnost 
výstavby i na Vašem 
pozemku! Velikost a 
dispozice RD dle přání 
klienta. Prohlédněte si 
největší vzorový dům ve 
Zlínském kraji!
Dokončení v r. 2009
nenáročný provoz, 
nízké náklady!

okres HODONÍN

       

DB 3+1 v cihlovém domě v centru města na 
Masarykově tř. Vyměněny okna, nové podlahy. 
Plocha bytu je 65m2, velký balkon.

3+1 veselí nad moravou

    

NABÍDNĚTE NEMOVITOST NABÍDNĚTE NEMOVITOST 

����������� ����������� 

       

DB 3+1, 62 m2, částečně rekonsturován - nová plas-
tová okna, plovoucí podlaha. Koupelna v původním 
stavu. Dům je zateplen a má novou střechu.

3+1 veselí nad moravou
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Velmi lukrativní stavební pozemek - 3.600 m2 
v klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný 
pro stavbu samost. stojícího domu (š. 22 m).

pozemek nivnice (okr. uH)

    

       

2 bytové jednotky 3+1 (74 m2) po rekonstrukci,  
kuch. linka, podlahy a podkrovní byt 3+kk ( 59 m2).  
Dům je také po rekonstr. Bezproblémové parkování.

6+kk ub - centrum (okr. uH)

     

6+kk ub - centrum (okr. uH)

       

Přízemní RD 3+1 + soc. zázemí v obci Polichno  
5 km od Uh. Brodu a 8 km od lázní Luhačovice. 
Část. podsklepený, plyn. 2 zděné hosp. budovy.

polichno (okr. uH)

    

       

Starší chalupa ke kompletní rekonstrukci ve stylu 
“slovácké búdy” v klidné části malebné obce Vlčnov. 
Dům má dvě místnosti. Zahrada cca 1.148 m2.

vlčnov (okr. uH)

    

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

Vícegenerační RD v centru, po kompletní, velmi 
vkusné rekonstrukci. Napojení na všechny inž. 
sítě. Udržovaná zahrada o výměře cca 200 m2.

bánov (okr. uH)

    

2 bytové jednotky 3+1 (74 m
kuch. linka, podlahy a podkrovní byt 3+kk ( 59 m
Dům je také po rekonstr. Bezproblémové parkování.


       

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

rudice (okr. uH)

   

Přízemní RD 3+1 + soc. zázemí v obci Polichno  
5 km od Uh. Brodu a 8 km od lázní Luhačovice. 
Část. podsklepený, plyn. 2 zděné hosp. budovy.


rudice (okr. uH)

       

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

strání (okr. uH)

    

       

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

vápenice (okr. uH)

    

       

Velmi pěkný RD 4+1 + šatna, v klidné části města, 
avšak v bezprostřední blízkosti centra. Po kom-
pletní rekonstrukci. Okrasná zahrada s pergolou.

uherský brod (okr. uH)

     

Starší chalupa ke kompletní rekonstrukci ve stylu 
“slovácké búdy” v klidné části malebné obce Vlčnov. 
Dům má dvě místnosti. Zahrada cca 1.148 m


       

Samostatně stojící RD 2+1 s hezkým výhledem do 
okolí. Na půdě velký prostor s možností vybudování 
půdní vestavby. Rozsáhlý pozemek 5.150 m2.

lopeník (okr. uH)

    

       

Patrový RD 6+1. Dům je nepodsklepený, napojen 
na všechny inženýrské sítě. Zděné hosp. budovy - 
kotelna, býv. chlévy, maštal pro koně, zahrada.

boršice (okr. uH)

    

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


       

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

podolí - lipiny (okr. uH)

    

vlčnov (okr. uH)

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


       

RD v centru obce, vhodný ke kompletní rekon-
strukci. Vlastní studna na pozemku, napojení na 
elektřinu, plyn, kanalizace. Pozemek je 1.258 m2.

vlčnov (okr. uH)

    

       

Zahrada s dřevěnou chatkou v Uh. Brodě, v blízkosti 
rybníka s pěkným výhledem na krajinu. Chatka je 
dřevěná se zast. plochou 11 m2. K dispozici ihned.

zahrada s chatkou uh. brod

    

       

Přízemní RD v centru obce, částečně podsklepený, 
napojen na plyn, vl. studna. Po částečné rekon-
strukci. Zahrada 253 m2, ovocný sad 3.924 m2.

rudice (okr. uH)

    

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

Velmi lukrativní stavební pozemek - 3.600 m
v klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný 
pro stavbu samost. stojícího domu (š. 22 m).


JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

Pozemek 2.402 m2 (šíře 27 m) v klidné části města. 
Jedná se o lokalitu, která bude určena k výstavbě RD. 
V plánu je vybudování příjezdových komunikací a IS.

pozemek uh. brod (okr. uH)

    

pozemek nivnice (okr. uH)

PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE 
HLEDÁME:
· RODINNÝ DŮM  nebo stavební 
pozemek v okolí Uherského 
Brodu a Bojkovic. 

· BYT 1+1 - 3+1 v Uherském 
Brodě! Velmi spěchá!

PRO NABÍZEJÍCÍ 
POUKÁZKA NA LUXUSNÍ 

VEČEŘI ZDARMA!

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 603 246 683

���������
����������� 
�� � ��� 
S������������
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Vícegenerační RD v centru, po kompletní, velmi 
vkusné rekonstrukci. Napojení na všechny inž. 
sítě. Udržovaná zahrada o výměře cca 200 m

  

Vícegenerační RD v centru, po kompletní, velmi 
vkusné rekonstrukci. Napojení na všechny inž. 
sítě. Udržovaná zahrada o výměře cca 200 m
  

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU 
NEMOVITOST? 

Zaregistrujte se na 
www.zvonek.cz 

a nechte si zasílat 
novinky ZDARMA!

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

okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ

uherský brod (okr. uH)

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


       

Koncový řadový rodinný dům v klidné části města. 
Dvě byt. jednotky - 2+1 a 3+1. Dům je podsk-
lepený - garáž, kotelna, dílna. Zahrada cca 300 m2.

uherský brod (okr. uH)
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POUKAZ NA LUXUSNÍ VEČEŘI!
Nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost 
a získejte ZDARMA poukaz na večeři v luxusní 
restauraci. Svěřte prodej 
své nemovitosti  realit-
ní kanceláři s 16 - letou 
tradicí. Postaráme se 
o rychlý a profesionál-
ní prodej Vašeho domu 
či bytu. Vy si zatí m 
můžete dopřát večeři 
v luxusní restauraci.

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

r

STAŇTE SE NAŠIMI KLIENTY
VÝHODY A BONUSY pro Vás! 

SOUTĚŽ O ZÁJEZD NA KANÁRY

NA KANÁRSKÝCH OSTROVECH 
SE KOUPE I V ZIMĚ!

Prodáváte či kupujete nemovitost? 
Soutěž o dovolenou! Každý 20. vyhrává! Každý 
dvacátý (20.) klient, který prostřednictvím našich 
realitních kanceláří prodá či koupí RD, chatu, 
pozemek nebo starší byt, nebo převede/získá člen-
ská práva k družstevnímu bytu, poletí  s námi 
zdarma na týdenní dovolenou na Kanárské ostrovy.

Soutěž probíhá do 20. 11. 2008

VYUŽIJTE POSLEDNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI VYHRÁT!

ROZHOVOR S VÝHERKYNÍ 
ZÁJEZDU NA KANÁRY!

opět vám přinášíme aktuální dojmy a zážitky s jedním 
z výherců zájezdu na kanárské ostrovy, tentokrát s paní 
muDr. marií Dvořákovou ze vsetína.

nrn: jak jste si paní Dvořáková 
užila svou výhru – dovolenou 
na kanárských ostrovech?
Musím říci, že jsem si připadala 
jako Alenka v říši divů. Všechno 
mi připadalo pohádkové 
a neskutečné.

nrn: jak jste reagovala, když 
jste se dozvěděla o výhře?
Hodně jsem přemýšlela, jestli si to 
nějak zasloužím.

nrn: Co pro vás bylo největším 
zážitkem? Co se vám nejvíce 
líbilo?
První velké překvapení čekalo již 
v Praze na letišti v podobě nové 
přítelkyně Boženky, se kterou jsme 
se s nádherným porozuměním 
o všechny dojmy dělily. Byla to 
především úžasná příroda. Čisté 
pobřeží s čokoládovým pískem, 
ráno vyšívaným trojlístky holubích 
stop. Burácivé moře, jehož vlny 
nám daly skutečně pocítit svou 
sílu i masáž a předaly něco ze své 
energie. Vlnění písku v písečné 
bouři. Úzkost z hrozivých skal 
a hlubokých roklí. Nejvíce mne 
však překvapila zvláštní čistota 

ovzduší, jakoby tam snad ani 
nebyly žádné viry a bakterie. 
Velmi mne také dojímala chudoba 
a prostota  obyvatel, kteří bydleli 
v bytech vytesaných do skály. 
Posvátná místa v kostelích byla 
zdobena nádhernými živými 
květinami.

nrn: prostřednictvím Agentury 
Zvonek jste prodávala/kupovala 
nemovitost. jak jste byla 
spokojená s jejími službami?
Byla jsem v situaci, kdy jsem 
opravdu potřebovala pomoc. 
Ta přišla velmi rychle a v pravý 
čas, sama bych rozhodně tak 
úspěšná nebyla. 

nrn: Doporučila byste služby 
Agentury Zvonek i svým 
známým a přátelům?
Rozhodně ano.

volejte 
577 200 100, 603 246 680
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okres  V S E T Í N

pobočka VSETÍN
Mostecká 361, (budova Telecomu - přízemí)
tel.: 571 416 160, 603 246 682

       

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

pržno (okr. vs)

    

       

Udržovaný RD 4+1 na slunném místě, s pozemky 
cca 2.000 m2. Plynová přípojka u domu, pozem-
kem protéká potok - možnost výstavby rybníku.

mikulůvka (okr. vs)

     

       

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

val. klobouky - lipina (okr. Zl)

       

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)

    

       

Rovinatý pozemek 2.029 m2 na atraktivním místě 
v centru obce, všechny IS u pozemku. Nabídka pro 
výstavbu domu nebo penzionu v rekreační oblasti.

velké karlovice (okr. vs)

    

       

Přízemní dům se dvěma vstupy (komerční a 
obytná část) ve středu obce u hlavní komunikace 
Vsetín - Val. Meziříčí, zast. plocha 812 m2. 
    

jablůnka (okr. vs)

       

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 m
IS u pozemku, přístup z obecní komunikace.


val. klobouky - lipina        

Stavební pozemek 776 m2 v lukrativní čtvrti 
Vsetín-Ohrada. Pozemek je zhodnocen vybu-
dovanými IS. Příjezd po asfaltové komunikaci.
    

vsetín - ohrada (okr. vs)

Rovinatý pozemek 2.029 m
v centru obce, všechny IS u pozemku. Nabídka pro 
výstavbu domu nebo penzionu v rekreační oblasti.


       

Zahrada (2.300 m2) v Pržně, lokalita Prženské Paseky. 
Ideální místo pro rekreaci. Možnost připojení na 
el.energii. Příjezd po asfaltové komunikaci.
    

pozemek pržno (okr. Zl)

realitní kancelář 
s tradicí od r. 1992

WWW.ZVONEK.CZ

val. klobouky - lipina (okr. Zl)val. klobouky - lipina 

���������
����������� 

PROVÁDÍME 

VÝKUP RD A BYTŮ 
I ZADLUŽENÝCH! 
(EXEKUCE, ZÁSTAVY)

DISKRÉTNÍ JEDNÁNÍ!

tel: 603 246 682

vsetín - ohrada (okr. vs) val. klobouky - lipina 

������������������
����������� ����������� 

tel: 603 246 682tel: 603 246 682
       

Rozestavěný RD v obci Huslenky-Uherská v 
horském prostředí s pozemky. Dispozice 3+1 
+ podkroví. Hypotéční úvěr zajistíme.

Huslenky (okr. vs)

    

pržno (okr. vs) mikulůvka (okr. vs)

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


       

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou přístavbou a stodolou (celk. zast. plocha 86 m2) 
na celoročně dobře dostupném místě na konci údolí místní části “Černé”. Dřevěnice je vhodná k 
rekonstrukci dle náročnosti zájemce - chybí sociální zázemí, stavbu lze rozšířit do podkroví.
    

Dřevěnice Huslenky (okr. vs)

Zahrada (2.300 m
Ideální místo pro rekreaci. Možnost připojení na 
el.energii. Příjezd po asfaltové komunikaci.


       

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)
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pobočka VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Mostní 96 (dolní roh náměstí  vedle opti ky)
tel: 571 616 166, 603 285 314

       

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny 
a garáží. Pozemek: cca 1.380 m2 vč. zast. plo-
chy. Možnost přístavby půdního bytu.

krhová u vm (okr. vs)

    

Prodej RD 4+1 se zahradou, 2 balkóny 
a garáží. Pozemek: cca 1.380 m
chy. Možnost přístavby půdního bytu.


       

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

police u val. meziříčí (okr. vs)

    

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)

    

       

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

němetice (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

val. meziříčí, 
poblíž centra 

120 m2

15.000 kč/měs.
+ energie

val. meziříčí, 
3 kanceláře + 

zázemí (80 m2)
15.000 kč/měs.

val. meziříčí, 
budova 235 m2

30.000 kč/měs.
+ energie

nebytové prostory

       

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

val. meziříčí - podlesí (okr. vs)

     

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


       

RD 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)

    

       

Řadová garáž ve Valašském Meziříčí na ul. 
M. Alše u soutoku Rožnovské a Vsetínské 
Bečvy. Plocha 17 m2, nevytápěná v OV.

Garáž val. meziříčí (okr. vs)

    

Dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v cen-
tru obce. Ústřední vytápění, garáž. Vhodné k by-
Dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v cen-
tru obce. Ústřední vytápění, garáž. Vhodné k by-
Dvoupodlažní budova se sedlovou střechou v cen-

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


Garáž val. meziříčí (okr. vs)

       

RD 5+1 k rekonstrukci v klidné lokalitě ve VM 
na ul. Žerotínova. Plynové ústřední topení, v 
přízemí 3+1 ve 2.NP byt 2+1 s terasou.

val. meziříčí (okr. vs)

    

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


val. meziříčí - podlesí (okr. vs)

       

Prodej poloviny RD (přízemí) se dvěma byty 1+1 
a 2+1, se zahradou, garáží (dílnou), bazénem 
a kůlnou poblíž centra Valašského Meziříčí.

val. meziříčí (okr. vs)

    

Řadová garáž ve Valašském Meziříčí na ul. 
M. Alše u soutoku Rožnovské a Vsetínské 
Bečvy. Plocha 17 m


       

Stylová roubenka po rekonstrukci střechy v klid-
ném prostředí blízko lesa na okraji  obce. Celoročně 
obyvatelná, snadno přístupná autem i v zimě.

lázy u val. meziříčí (okr. vs)

    

       

Byt 3+1 v OV, v přízemí čtyřpatrového pane-
lového domu poblíž centra. Plynový sporák, 
vestavěné skříně, spíž, 61 m2.

3+1 val. meziříčí (okr. vs)

    

       

Byt 3+kk v OV, 66 m2, ve zvýšeném přízemí 
cihlového domu na ul. Nádražní. Byt je po re-
konstrukci, nová koupelna, plastová okna.

3+1 val. meziříčí (okr. vs)

    

Byt 3+kk v OV, 66 m
cihlového domu na ul. Nádražní. Byt je po re-
konstrukci, nová koupelna, plastová okna.


       

DB 3+1 (6. p.) ul. Fibichova, 74 m2. V bytě 
je provedena částečná rekostrukce, byt má 
dlouhou chodbu a šatník. Balkon je zasklený.

3+1 val. meziříčí (okr. vs)

    

       

St. pozemek 20x60m v části Potůčky. Pozemek 
je určen k zástavbě RD. Orientace východ -
 západ. Pěkné, klidné slunné místo.

st. pozemek val. meziříčí

    

       

Mírně svažitý stavební pozemek, celodenně 
osluněn, v řídké zástavbě dalších RD. Příjezd 
až k pozemku. Plocha pozemku 2.507 m2.

st. pozemek oznice

    

st. pozemek oznice

PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE 
HLEDÁME:
· RODINNÝ DŮM v okolí Val. 
Meziříčí do 1.500.000 Kč.

· BYT 1+1, 2+1 ve Val. Meziříčí. 
Velmi spěchá!

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 725 675 009

����������� 
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S������������

NABÍDNĚTE NÁM 
NEMOVITOST A  LEŤTE 
ZDARMA NA KANÁRY! 

více na www.zvonek.cz

WWW.ZVONEK.CZ



       

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)

 

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

       

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

Zádveřice - raková (okr. Zl)

 

       

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

Zlín - kostelec (okr. Zl)

 

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

       

Samostatně stojící RD se zahradou a krásným 
výhledem. Plynové ústřední topení. Za domem se 
nachází zatravněná zahrada s menším sklepem.

lůžkovice (okr. Zl)
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pobočka ZLÍN - sídlo fi rmy
Pod Nivami 330 
(za Sokolovnou)

pobočka ZLÍN
Tř. T. Bati  199
(vedle Zlíňanky)

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA WWW.ZVONEK.CZ

okres  Z L Í N

       

Dvoupodlažní RD v klidné lokalitě, po část. rekon-
strukci. Na dvorku - kolna, hospodářské objekty, dvě 
garáže, zahrada, skleník a pozemek vedle domu.

Zlín - želechovice (okr. Zl)

 

Zlín - kostelec (okr. Zl)

       

Velmi pěkný, samostatně stojící RD 4+1 v 
okrajové části obce, s krásným výhledem. 
Při rychlém jednání sleva!

Zlín - mladcová (okr. Zl)

 

Zlín - želechovice (okr. Zl)

       

RD ve vilové čtvrti na Podhoří. Dům je dispozičně 
2x 3+1 + podkroví a sklepní prostory. K domu 
patří garáž, zahrada s posezením - 688 m2.

Zlín - podhoří (okr. Zl)

 

       

Vícegenerační RD i ke komerčním účelům. 
Tři byt. jednotky, velký dvůr i zahrada s 
možností parkování na dvorku i pro více aut.

Zlín - louky (okr. Zl)

 

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

RD 4+1 s pěkným výhledem na okolí - téměř 
polosamota. Po část. rekonstrukci. U domu 
velká udržovaná zahrada o vel. 2.900 m2.

Halenkovice (okr. Zl)

 

       

Starší RD 4+1 po menších úpravách okamžitě oby-
vatelný, v blízkosti veškeré infrastruktury. Topení 
na tuhá paliva nebo el., garáž, velká zahrada.

Zlín - malenovice (okr. Zl)

 

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

RD 4+1 s pěkným výhledem na okolí - téměř 
polosamota. Po část. rekonstrukci. U domu 
velká udržovaná zahrada o vel. 2.900 m

       

Dvougenerační domek určený k rekonstrukci. 
2 byt. jednotky 2+1 a 4+1 + velká hala, 
dvorek se zahrádkou, zde jsou dvě stodoly.

lhota u malenovic (okr. Zl)

 

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

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)

 

       

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

bylnice (okr. Zl)

 

       

Zrekonstruovaná bývalá zemědělská usedlost 
v krásné přírodě. Vhodná jak k celoročnímu by-
dlení, tak k rekreaci. Pozemek cca 5.000 m2.

vysoké pole (okr. Zl)

 

Vícegenerační RD i ke komerčním účelům. 
Tři byt. jednotky, velký dvůr i zahrada s 
možností parkování na dvorku i pro více aut.

       

Velký RD s pozemkem 1.118 m2, naproti zámku 
(starého kostela) v pěkné lokalitě Luhačovic. Dům 
má tři nadzemní podlaží. Bytové i nebyt. prostory.

luhačovice (okr. Zl)

 

  

       
Exkluzivní vila na okraji obce v blízkosti lesa, snad-
ná dostupnost do Zlína autem nebo MHD. 2 bytové 
jednotky se společnou chodbou. Hezká zahrada.

Zlín - mladcová (okr. Zl)

 

náŠ tip!

tel: 577 200 100, 
603 246 680, 602 722 700

       

Samostatně stojící RD se zahradou a krásným 
výhledem. Plynové ústřední topení. Za domem se 
nachází zatravněná zahrada s menším sklepem.

Zlín - podhoří (okr. Zl)

       

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

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

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)

 

       

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

vizovice (okr. Zl)

 

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

       

Samostatně stojící zděná chata 2+1 na okraji 
lesa. Vlastní studna a el. vedení 220/380V. 
Pozemek v okolí chaty o výměře 342 m2.

vizovice - lhotsko (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)

 

       

Zajímavý pozemek 1.181 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)

 

       

Krásná dřevěná chata na samost. oploceném 
pozemku s příjezdem ke vchodu, v zahrádkářské 
kolonii v Horní Lhotě, udržovaná zahrada.

Horní lhota (okr. Zl)

 

       

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

Chata bohuslavice (okr. Zl)

 

Horní lhota (okr. Zl)

       

Chata v oblíbené lokalitě u Luhačovic. Je podsk-
lepená, zděná, s jedním nadzemním podlažím 
a podkrovím. Udržovaná zahrada s posezením.

Horní lhota (okr. Zl)

 

       

Samostatný RD na okraji Otrokovice, celopodsk-
lepený. Zahrada s altánkem, skleníkem, ovocné 
stromy a garáž. Nová fasáda, nová střecha.

otrokovice - kvítkovice (okr. Zl)

 

       

RD 5+1 (novostavba před dokončením), ob-
klopen lesem a krásnou přírodou. Za domem 
malý altánek, velká zahrada (1.800 m2).

nedašov (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)

 

Samostatný RD na okraji Otrokovice, celopodsk-
lepený. Zahrada s altánkem, skleníkem, ovocné 
stromy a garáž. Nová fasáda, nová střecha.

otrokovice - kvítkovice        

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

Zlín - Zálešná (okr. Zl)

 

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

       

Jednodomek s garáží v původním stavu ve čtvrti 
Lazy. Opravena byla pouze střecha. Domek je 
udržovaný, ihned obyvatelný, na slunném místě.

Zlín - lazy (okr. Zl)

 

Jednodomek s garáží v původním stavu ve čtvrti 
Lazy. Opravena byla pouze střecha. Domek je 
udržovaný, ihned obyvatelný, na slunném místě.

       

Kompletně zrekonstruovaný baťovský 
půldomek v atraktivní lokalitě v blízkosti 
centra Zlína, pozemek v OV u domu.

Zlín - Štefánikova (okr. Zl)

 

pobočka OTROKOVICE
ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)

volejte: 
577 200 100
603 246 680
602 722 700

RD 5+1 (novostavba před dokončením), ob-
klopen lesem a krásnou přírodou. Za domem 
malý altánek, velká zahrada (1.800 m

       

RD se 2 bytovými jednotkami o velikostech 
3+kk a 1+1. K nemovitosti náleží objekt bývalé 
kovárny s garáží. Vhodné i pro komerční využití.

Zlín - prštné (okr. Zl)

 

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

Chata bohuslavice 

nedašov (okr. Zl)

       

Dvoupodlažní RD, část. podsklepený, v přízemí 
2 místnosti, kuchyně, koupelna a WC, v 2. NP 
ložnice a 2 půdní prostory. Dům k rekonstrukci.

Zlín - nivy (okr. Zl)

 

       

Stavební pozemek pro výstavbu samostatně sto-
jícího RD v atraktivní lokalitě Zlín - Příluky, J svah. 
Možnost výstavby ihned.  Plocha 920 m2.

Zlín - příluky (okr. Zl)

 

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

       

Stavební pozemek pro výstavbu samostatně sto-
jícího RD v atraktivní lokalitě Zlín - Příluky, J svah. 
Možnost výstavby ihned.  Plocha 1.231 m2.

Zlín - příluky (okr. Zl)

 



BYTY - PRODEJ

       

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)
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1+1 v lokalitě Mokrá, po částečné rekon-
strukci, nová koupelna se sprch. koupem, 
výtah, hezký výhled, 5. patro.

1+1 Zlín - mokrá (36 m2)

  

       

Byt 1+1 v osobním vlastnictví v pěkné a klidné 
části Vizovic, v blízkosti vlakového nádraží, 
centra města. 8. NP, původní stav, lodžie.

1+1 vizovice (36 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)

 

       

Zděný byt  2+kk s balkonem v atraktivní 
lokalitě Zlín – Podlesí, novostavba (stáří 5 
let), klidná lokalita u lesa.

2+kk Zlín - podlesí (60 m2)

 

       

Výborná poloha domu a krásný výhled, 
vkusně rekonstruován, nová kuch. linka, 
vestavné elektrospotřebiče v ceně, lodžie. 

3+1 Zlín - Hony (72 m2)

 

       

Byt v pěkné a klidné lokalitě Zlína - JS, Na Honech 
II. Bez úprav, čistě udržován. Uvedený typ bytu je 
vhodný jak pro jedince, tak pro menší rodinu. 

2+1 Zlín - Hony (43 m2)

 

       

Druhé podlaží bez výtahu, bez balkonu. Byt prošel 
částečnou rekonstrukcí, nová kuchyň včetně 
spotřebičů, plastová okna. Dům je nově zateplený.

2+1 Zlín - padělky (71 m2)

 

       

DB 3+1 v pěkné a klidné lokalitě Podhoří. Po re-
konstrukci bytového jádra, výměna kuch. linky.  
Převod do OV je možný. Balkon, 12. p., výtah.

3+1 Zlín - podhoří (68 m2)

 

       

Prostorný byt 4+1 s lodžií ve zcela zrekon-
struovaném bytovém domě (kostka), v ob-
líbené lokalitě Zlín – Slunečná (1. etapa JS).

4+1 Zlín - slunečná (90 m2)

 

       

DB 4+1 v žádané lokalitě JS - Křiby. Po výměně 
oken a stupaček, jinak je v původním stavu, 
bytové jádro je z panelu. Nulová anuita.

4+1 Zlín - křiby (80 m2)

 

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

Vkusně zrekonstruovaný byt v OV v I. etapě Jižních 
Svahů, ve 4. patře. Zvětšená koupelna s masážní 
vanou, nová kuch. linka se spotřebiči. Cena k jednání!

3+1 Zlín - jílová (72 m2)

 

DB 4+1 v žádané lokalitě JS - Křiby. Po výměně 
oken a stupaček, jinak je v původním stavu, 
bytové jádro je z panelu. Nulová anuita.

       

Přízemní byt 1+1 v klidné lokalitě, stand-
ardní vybavení, osobní vlastnictví.

Gars. Zlín - javorová (30 m2)

  

       

Družstevní byt v původním, ale udržovaném sta-
vu ve 2. patře s balkonem na západ. Nové pros-
torné vestavěné skříně s úložným prostorem.

3+1 val. žleb (75 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 - Hony (43 m2)

       

Velmi pěkný byt 3+1, umístěný na konci 
zástavby, vhodné pro mladé rodiny i starší 
klienty. Plastová okna, novější kuchyňská linka.

3+1 Zlín - na Honech (69 m2)

 

Zděný byt  2+kk s balkonem v atraktivní 
lokalitě Zlín – Podlesí, novostavba (stáří 5 
let), klidná lokalita u lesa.

       

Družstevní byt 3+1 (možno převést ihned do 
OV), umístěný v centru města Zlína, bez rušivých 
vlivů, s nádherným výhledem na Zlín.

3+1 Zlín - Ševcovská (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.

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA 

       

Byt 3+1 v pěkné a klidné lokalitě, která je vhodná 
pro mladou i starší generaci. Byt je kompletně, 
rozsáhle a velmi nákladně rekonstruován, OV.

3+1 Zlín - kúty (85 m2)

 

1+1 Zlín - mokrá (36 m2)

Výborná poloha domu a krásný výhled, 
vkusně rekonstruován, nová kuch. linka, 
vestavné elektrospotřebiče v ceně, lodžie. 

       

Bezbariérový byt v OV v Malenovicích na ul. 
tř. Svobody. Volný, ihned k nastěhování. Re-
konstrukce před 4 lety, zděné jádro.

2+1 Zlín - malenovice (51 m2)

 

3+1 Zlín - Hony (72 m2)

Velmi pěkný byt 3+1, umístěný na konci 
zástavby, vhodné pro mladé rodiny i starší 
klienty. Plastová okna, novější kuchyňská linka.

3+1 Zlín - na Honech (69 m       

Byt 2+1 v 1. etapě JS, 1. patro. Byt je 
v původním, udržovaném stavu, je provedena 
rek. střechy a výměna rozvodů, OV.

2+1 Zlín - větrná (54 m2)

 

4+1 Zlín - křiby (80 m2)

       

Prostorný byt 2+1 v OV, neprůchozí pokoje, pros-
torná kuchyň, balkon, komora, zděné jádro. Je 
situován v pěkném a velmi klidném prostředí.

2+1 Zlín - bart. čtvrť (55 m2)

 

tel: 577 200 100, 603 246 680, 602 722 700
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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

PRO SOLIDNÍ KLIENTY 
HLEDÁME K PRONÁJMU 
BYTY 1+KK - 3+1 VE ZLÍNĚ 
A OTROKOVICÍCH!

Volejte ihned
577 200 100, 603 246 680

PRO NABÍZEJÍCÍ 
SLUŽBY ZDARMA!

Rodinné domky 
Zlín - Příluky

Ceny od: 4.390.000 Kč

3 typy RD se zahradou

Dokončení: 11/2009

inzerce

Terasové domy Zelinova 
Zlín - Kozlův Žleb

Ceny od: 1.169.000 Kč

Byty 1+kk - 5+kk

Dokončení: 11/2009

Novostavba 
Otrokovice - Trávníky

Ceny od: 1.250.000 Kč

Byty 1+kk, 3+kk

Dokončeno!

Rodinné domky 
Zlín - Příluky

Ceny od: 4.390.000 Kč

3 typy RD se zahradou

Dokončení: 11/2009

Nové byty 
Otrokovice - Komenského

Ceny od: 1.652.000 Kč

Byty 2+kk, 3+kk

Dokončení: 12/2008

Nové byty 
Vizovice - Janova Hora

Ceny od: 1.119.000 Kč

Byty 2+kk - 5+1

Dokončení: 2008 - 2009

Nové byty 
Brumov - Bylnice

Ceny od: 1.247.000 Kč

Byty 2+kk - 3+kk

Dokončení: květen 2010

NOVÉ BYTY A DOMKY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

VÍCE NA NOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.ZVONEK.CZ

více na str. 5 více na str. 16 více na str. 17

více na str. 15 více na str. 14 více na str. 14

pro
n

á
jem

 by
tů

vel. město lokalita cena podrobnosti

 gars. otrokovice Školní 5.900 část. vybavený byt, balkon, pěkný výhled

1+kk otrokovice Trávníky 7.000 novostavba, nová kuch. linka, dlouhodobě

1+1 Zlíně Malenovice 6.500 vybavený byt, od 1.1.2009

1+kk Zlín Hony 7.000 novostavba, balkon, kuch. linka

2+1 Zlín Centrum 10.000 atraktivní lokalita, část. vybavený, ihned k dispozici

2+1 Zlín Vršava 8.800 kompletně vybavený byt, zajímavá lokalita

2+1 Zlín Jižní Svahy 8.000 hezký byt, nevybavený, pouze kuch. linka

3+1 otrokovice Střed 11.000 velmi hezký byt po kompletní rekonstrukci

3+1 Zlín Budovatelská 6.000 nevybavený byt, dlouhodobě, uvedená cena bez inkasa

3+1 Zlín Malenovice 14.000 luxusní byt, kompletně vybavený, ihned

3+1 Zlín Obeciny 12.000 po kompletní rekonstrukci, nadstandardně vybaven

3+1 Zlín Centrum 9.500 byt po kompletní rekonstrukci, vybaveno

4+1 Zlín Moravská 15.500 velmi hezký, po rekonstrukci, vybavený

4+kk Zlín Kozlův Žleb 18.500 atraktivní byt s terasou, 2x koupelna, ihned

5+1 Zlín Nad Stráněmi 15.000 novostavba, krásný výhled, cena bez inkasa

RD Zlín Centrum 15.000 RD 2+1 a 3+1, pro rodinu i studenty!

! pro vážné ZájemCe HleDáme k pronájmu byty 1+1, 2+1, 3+1 A pronájmy pro stuDenty

Nové byty 
Otrokovice - Komenského

Ceny od: 1.652.000 Kč

Byty 2+kk, 3+kk

Dokončení: 12/2008

více na str. 5

Byty v rodinných domcích
Zlín - Vršava

Ceny: 35.000 Kč/m2 

Byty 1+kk - 6+kk

Dokončení: květen 2010

více na str. 16více na str. 18



Nové byty VIZOVICE - JANOVA HORA

Nabízíme byty v novostavbě na Janově hoře ve Vizovicích ve velikostech od 
2+kk do 5+1 (40 - 128 m2).

Ke každému bytu patří sklep a kotelna, je možno přikoupit garáž nebo parko-
vací místo u domu. V ceně bytu je kuchyňská linka Sykora bez zařizovacích 
předmětů. Na přání klenta lze provést dispoziční úpravy, zařízení koupelny 
a kuchyně. K profi nancování koupě bytu Vám pomůžeme vyřídit hypotéku za 
zvýhodněných podmínek pouze pro tento developerský projekt. 
Dokončení stavby od současnosti  do konce roku 2009.

od 1.119.000 Kč
Kontakt: 577 200 100, 603 246 680

· nabídka vybraných projektů nové výstavby · další nabídky na www.zvonek.cz 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
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Prohlédněte si 
již dokončené 

byty!

Moderní bydlení BRUMOV - BYLNICE

Výstavba nových bytů v pěti podlažním bytovém domě na sídlišti  Družba 
v Brumově - Bylnici (vzdáleného jen 5 km od Valašských Klobouk a 40 km 
od krajského města Zlín). Byty jsou o velikosti  2+kk (52 m2) a 3+kk 
(67,55 - 77 m2). V každém bytě se nachází balkon nebo lodžie o velikosti  
5,11 - 15,5 m2. K bytu náleží sklep, příslušný spoluvlastnický podíl ke spo-
lečným částem domu a k zastavěné ploše. V bytech budou plovoucí podlahy, 
v koupelnách a na WC jsou keramické dlažby, obklady a sanitární tech-
nika. Financování lze řešit hotovostí , stavebním spořením či hypotékou

u ČSOB nebo České Spořitelny zástavou kupovaným bytem.

od 1.247.000 Kč
Kontakt: 577 200 100, 603 246 680, 602 722 700

Vydáno 
stavební 
povolení!

· v každém bytovém domě 12 bytů 
   a 4 garáže
· byty o velikostech 3+kk a 5+kk
· ke každému bytu balkon, lodžie 
   nebo terasa
· orientace domů Východ - Západ
· každý byt má vlastní kotelnu 
   s ohřevem vody
· v ceně bytu kuch. linka od fy Sykora

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

· v každém bytovém domě 10 bytů
· byty o velikostech 2+kk a 3+kk
· ke každému bytu balkon,
  lodžie nebo terasa, sklep
· dokončení květen 2010

finanční partner:

FINANČNÍ PARTNER:

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA WWW.ZVONEK.CZ



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
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nově dokončené byty 
v Otrokovicích

· Exkluzivní bydlení v zeleni
· Lokalita Otrokovice  - Trávníky
· Terasa či balkon u každého bytu
· Parkovací místo ZDARMA 
  pro byty 3+kk
· VYUŽIJTE NEJVÝHODNĚJŠÍ            
  HYPOTÉKU NA TRHU
· Samostatné plynové topení
· Bezbariérový přístup
· Nízké náklady na teplo

infolinka: 577 200 100, 
603 246 680, 602 722 700

�������� ����� ����
Typ Plocha 

bytu
Terasa/
Balkon

Cena vč. standard. 
vybavení

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.558.230 Kč

1+kk 35,91 m2 38 m2 1.250.000 Kč

3+kk 67,55 m2 32 m2 2.340.230 Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.516.000 Kč

Z�����������!
I���� � �����������!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pá 14.11.2008 (14-17 hod.)
So 15.11.2008 (9-12 hod.)

������� ������������ �����!



· nabídka vybraných projektů nové výstavby · další nabídky na www.zvonek.cz 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Kontakt: 577 200 100
603 246 680, 602 722 700

Novinka
ve Zlíně!

Zajistíme kompletní služby 
včetně financování!

Byty v rodinných domcích ZLÍN - VRŠAVA

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

· velikost: 1+kk až 6+kk (od 42 m2 do 300 m2)+ vždy garáž
· ceny: od 35.000 Kč/m2

· zahájení: duben 2009
· dokončení: květen 2010

Byty 
již brzy 

k nastěhování!

Nové byty OTROKOVICE - KOMENSKÉHO
Prodej nových bytů o velikosti  2+kk až 3+kk s balkonem a parkovacím místem 
v ceně. Tato výstavba splňuje všechny požadavky na nové a pohodlné bydlení. 
Celá budova je kompletně zrekonstruovaná, zateplená, odhlučněná. Dům 
má velké a světlé společné prostory, dlážděné schodiště, zděné sklepy, nové 
omítky. Všechny byty obsahují toto vybavení: nová koupelna s rohovou va-
nou, nová plastová okna včetně parapetů, sociální zařízení, obklady, rozvody, 
topení, sádrokartonové podhledy, příprava na vestavěné skříně na chodbě. 
K bytu patří zděný sklep. Možnost výběru dveří, zárubní a podlah. 

Dokončení: 12/2008
od 1.652.000 Kč
Kontakt: 577 200 100, 603 246 680

Typ Podlahová plocha Cena vč. standard. 
vybavení

2+kk 64,33 m2 1.887.000 Kč

2+kk 53,14 m2 1.652.400 Kč

3+kk 80,45 m2 2.448.000 Kč

3+kk 76,18 m2 2.346.000 Kč

3+kk 83,06 m2 2.499.000 Kč

3+kk 74,58 m2 2.295.000 Kč

Vyřídíme Vám 
výhodné 

fi nancování!

16

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



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

Výjimečný projekt, který umožňuje vytvořit prostředí městského 
charakteru a zároveň využít potenciálu periferní oblasti. 
Výstavba se skládá ze tří typů obytných domů: 4 dvojdomů typu A (5+kk), 
16 řadových domů typu B (4+kk) a 15 řadových domů typu C (4+kk). 
u všech typů domů je prostorná terasa a zahrada.

Ceny od 4.390.000 kč 

termín Dokončení: listopAD 2009 

REZIDENCE ZLÍN - PŘÍLUKY 
 KOMPLEX INDIVIDUÁLNÍCH DOMŮ, DVOJDOMŮ A ŘADOVÝCH DOMŮ SE ZAHRADOU NEBO ATRIEM

váŠ proDejCe: 

AGENTURA ZVONEK CZ
Pod Nivami 330, Zlín 

tel: 577 200 100,
603 246 680

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

r

ukázka dispozičního řešení 2.np
řadového domu typu C

JEŠTĚ VĚTŠÍ NABÍDKU NEMOVITOSTÍ NAJDETE NA WWW.ZVONEK.CZ
17



· Komfortní bydlení
· Byty 1+kk - 5+kk
· Atrakti vní lokalita 
   s výhledem do zeleně
· Možnost spojení bytů
· Prostorné terasy
· Podzemní parkování
· Pronájem atrakti vních 
   nebytových prostor

... INFORMUJTE SE NA 
ZVÝHODNĚNÉ PODMÍNKY 
FINANCOVÁNÍ SPECIÁLNĚ 
PRO TENTO PROJEKT ...

infolinka: 577 200 100, 603 246 680 www.zvonek.cz

Projekční kancelář: 

Investor: 

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

r

Výhradní prodejce:

BYT B9 44A 3+KK - 3.p.
celková plocha: 82,5 m2

terasa: 7 m2

Cena: 2.599.000 Kč

BYT B9 43A 1+KK - 3.p.
celková plocha: 38,7 m2

terasa: 5,7 m2

Cena: 1.199.000 Kč

BYT B9 44A 3+KK - 3.p.
celková plocha: 82,5 m2

BYT B9 42A 2+KK - 3.p.
celková plocha: 66,3 m2

terasa: 13,3 m2

Cena: 1.999.000 Kč

BYT B9 42A 2+KK - 3.p.

BYT B9 41A 2+KK - 3.p.
celková plocha: 57,3 m2

terasa: 8,3 m2

Cena: 1.749.000 Kč
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bytové domy 
Zelinova

Zlín - Kozlův Žleb

18

nejžádanější nové byty 
ve Zlíně

ukázka 
dispozičního 

řešení
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komerční prostory k pronájmu 
Zlín - koZlův žleb

komerční prostory 
v atraktivní lokalitě Zlín - js, kozlův žleb

Pronájem komerčních ploch v přízemí bytových domů u Centrál-
ního parku. komerční prostory o velikostech 27 až 106 m2, sa-
mostatný vstup, zázemí, parkoviště. Prostory jsou vhodné pro 
různé druhy služeb (např. potraviny, kanceláře, lékařská ordinace, 
fitness atd.) Možnost stavebních úprav. Ihned k dispozici!
Výhodné cenové podmínky!

bližší informace na tel.: 577 200 100, 603 246 680

pronájem nebytovÝCH prostor GArážová stání

vyHněte se problémům  
s pArkováním ve Zlíně  

nA jižníCH svAZíCH

V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní Svahy, Koz-
lův Žleb“ nabízíme garážová stání ke koupi i k pronájmu  
v podzemních parkovištích mezi bloky B1, B2, B3 a B4, B5.

informace - tel.: 577 200 100, 603 246 680

VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNOU 

HYPOTÉKU 
Zajistíme pro Vás nejvýhodnější podmínky!

Navštivte naši pobočku nebo nám zavolejte. 

Výhodnou  hypotéku Vám vyřídíme např. v těchto institucích:

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

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

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

Jarní akce – sleva až 100 % 

z poplatku za zpracování hypotéky

Zlin_HYPO_210x99.indd   1 5.5.2008   17:56:21

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

r

volejte ZDARMA 
577 200 100,  
603 246 680

V podzemních garážích 
zaparkujete rychle,  

pohodlně a bezpečně!



Z V O N E K
A G E N T U R A
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BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE 
· BYDLENÍ · FINANCOVÁNÍ · PORADENSTVÍ více informací

z druhé strany

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 11/2008

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

AUTOLINE

zd
e ostř

ihněte

VÝKUP ZA HOTOVÉ
A ZA NEJLEPŠÍ
MOŽNÉ CENY

SUPER 

CENA!

VW Passat 2.0 TDi 4motion  
původní cena 1.050.000 Kč

Škoda Roomster 1.4 TDi r. v. 2008   
původní cena 480.000 Kč, nyní jen 259.000 Kč bez DPH

NOVIN
KA!

Kaipan 47 1.3 Roadster  440.000 Kč
v provozu od 07/1994 , alarm, litá kola

BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE
více informací
z druhé strany

zd
e ostř

ihněte

VW Passat 2.0 TDi 4motion  
původní cena 1.050.000 Kč

Slevový kupón až 

30.000 Kč 

na Váš n
ový vůz *

zd
e ostř

ihněte

cena nyní 595.000 Kč, r. v. 2008

NÁŠ TIP!



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

www.autoline.cz Prodej ročních vozidel se zárukou - až 50% sleva

Volkswagen Golf 1.9 TDi aut. klima

426.000,- Kč
V provozu od 01/2008, nebouráno, aut. kli-
matizace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel,  
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Volkswagen Golf 1.9 TDi V aut. klima

426.000,- Kč
V provozu od 01/2008, nebouráno, plná záruka, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, senzor stěračů, tempomat, senzor 
světel, 10 x airbag, klimatizovaná přihrádka,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Škoda Felicia 1.9 D LX 

34.000,- Kč
V provozu od 08/1996, koupeno v ČR, centrální 
zamykání, manuální převodovka, posilovač 
řízení, rádio, střešní okno, zadní stěrač, zámek 
řadicí páky.

Škoda Fabia 1.2i 12v Creation

149.500,- Kč
V provozu od 07/2003, nebouráno, pravidelný 
servis, koupeno v ČR, 1. majitel, 2 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, indikátor parkování.

Volkswagen Golf 1.9 TDi V aut. klima

426.000,- Kč
V provozu od 01/2008, nebouráno, plná záruka, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, senzor stěračů, tempomat, senzor 
světel, 10 x airbag, klimatizovaná přihrádka,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Škoda Fabia 1.9 TDi klima

159.000,- Kč
V provozu od 10/2002 , koupeno v ČR, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 2 x 
airbag, el. přední okna, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima 

219.000,- Kč
V provozu od 05/2002, 1. majitel, koupeno v ČR,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, cen-
trál dálkový, ostřikovače světlometů, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.9 TDi II Elegance

280.000,- Kč bez DPH
V provozu od 04/2005, koupeno v ČR, nehava-
rované, možnost odpočtu DPH, aut. klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Citroën Xantia 2.1 TD

  55.000,- Kč
V provozu od 08/1996, ABS, airbag řidiče, CD 
přehrávač, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. přední okna, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, posilovač řízení, rádio, 
střešní šíbr el., tažné zařízení, zadní stěrač.

Opel Astra 1.6i 16v klima 

115.000,- Kč
V provozu od 07/1998, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál auto-
rádio, centrál dálkový, ostřikovače světlometů, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, dřevěné oblo-
žení, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Škoda Fabia 1.4 LPG

134.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2002, koupeno v ČR, LPG  
v rezervě, čerstvá revize LPG, po servisu, po 
výměně oleje a filtrů, airbag řidiče, dělená zad-
ní sedadla, manuální převodovka, otáčkoměr, 
posilovač řízení, rádio, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.3i MPi LPG 

  69.000,- Kč
V provozu od 05/2001, koupeno v ČR, střešní 
okno, originál autorádio, centrální zamykání, 
imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, otáčko-
měr, manuální převodovka, zámek řadicí páky, 
airbag řidiče.

Volkswagen Golf 1.9 TDi

  85.000,- Kč
V provozu od 11/1998, klimatizace, 2 x airbag, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, mlhovky, posilovač ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Škoda Octavia 1.9 TDi

218.000,- Kč
V provozu od 08/2003, aut. klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 2 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér.

Land Rover Freelander 2.0 TD4

289.000,- Kč
V provozu od 06/2002, nebouráno, 2 x airbag, 
ABS, aut. uzávěrka diferenciálu, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá kola, 
manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, pevná střecha, pohon 4 x 4.

Mazda 6 2.0 DiTD

 257.000,- Kč
V provozu od 06/2004, nebouráno, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), nezávislé topení, 
tempomat, 8 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, CD měnič, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant.

Fiat Punto 1.1i

 55.000,- Kč
V provozu od 06/1996, 2 x airbag, střešní šíbr 
man., imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, 
manuální převodovka.

Ford Mondeo 2.0i

  59.000,- Kč
V provozu od 02/1997, koupeno v ČR, 2x airbag, 
ABS, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatiza-
ce, manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, posilovač řízení, protiprokluzový 
systém kol (ASR), rádio.

Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo

  831.933,- Kč bez DPH
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempomat, senzor 
světel, 10 x airbag, klimatizovaná přihrádka,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Mercedes-Benz 220 2.0 D

   315.000,- Kč
Vyrobeno v roce 1966, veteránské papíry a spz, 
originální rádio, perfektní stav, vše původní. 
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Škoda Fabia 1.4i 16v klima

159.000,- Kč
V provozu od 03/2002, koupeno v ČR, 1. majitel, 
nebouráno, klimatizace, 4 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. přední okna, CD přehrávač, 
ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant.

Škoda Roomster 1.9 TDi Sport 

338.000,- Kč
V provozu od 09/2007, koupeno v ČR, pravidel-
ný servis, 1. majitel, klimatizace, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, palubní počítač.

BMW Ti 1.8i

109.000,- Kč
V provozu od 07/1999, 2 x airbag, el. zrcátka, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., rádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač, 
venkovní teploměr, otáčkoměr, tažné zařízení.

Opel Vectra 1.8i

  25.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1991, střešní šíbr man., rádio, 
centrální zamykání, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, pevná střecha, výškově nastavi-
telné sedadlo řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka.

Volkswagen Transporter 1.9 TDi

300.000,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, CD přehrávač, ABS, 
centrál dálkový, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, tažné zařízení.

Peugeot 307 2.0 HDi SW klima

239.000,- Kč
V provozu od 09/2003, 1. majitel, nebouráno, 
klimatizace, stabilizace podvozku (ESP), 6 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
panoramatická střecha, palubní počítač.

Ford Focus 2.0i RS

350.000,- Kč
V provozu od 05/2003, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, ABS, centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka, 
imobilizér, klimatizace, litá kola, manuální 
převodovka, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, posilovač řízení, tónovaná skla.

Peugeot 306 1.4i

45.000,- Kč
V provozu od 05/1994, koupeno v D, střešní 
šíbr el., posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
zadní stěrač, příprava pro rádio, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Opel Combo 1.7 Dti 5míst

139.000,- Kč bez DPH
V provozu od 11/2003, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. přední okna, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné seda-
dlo řidiče, otáčkoměr, manuální převodovka.

Opel Astra 1.6i klima

  75.000,- Kč
V provozu od 06/1999, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, ABS, originál autorá-
dio, centrální zamykání, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, střešní nosič, zadní 
stěrač, pevná střecha, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Volkswagen Passat 2.0 TDi, 4x4 , klima

595.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2008, původní cena 1.050.000 
Kč, koupeno v ČR, 10 x airbag, 6 rychlostních 
stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. sklopná zrcátka, imobilizér, klimatizovaná 
přihrádka, litá kola, mlhovky.

Škoda Felicia 1.6i

  38.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1999 , koupeno v D, 2 x airbag, 
ABS, rádio, centrální zamykání, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní stěrač, 
pevná střecha, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka.

Peugeot 307 1.6 HDi aut. klima

  259.000,- Kč
V provozu od 05/2006, nebouráno, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, tempomat, 
6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Škoda Fabia 1.2i 12v

  158.000,- Kč
V provozu od 07/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, CD přehrávač, centrální za-
mykání, el. přední okna, imobilizér, klimatizace, 
klimatizovaná přihrádka, manuální převo-
dovka, mlhovky, nastavitelný volant, originál 
autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

BMW X3 2.5i

469.000,- Kč
V provozu od 08/2004, 8 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, aut. převodovka, aut. zabrždění  
v kopci, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
el. zrcátka, imobilizér, litá kola, mlhovky, multi-
funkční volant, nastavitelný volant.

Ford Mondeo 2.0 TDCi automat

160.000,- Kč
V provozu od 01/2003, 1. majitel v ČR, 6 x 
airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. převodovka, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. zr-
cátka, imobilizér, mlhovky, multifunkční volant, 
nastavitelný volant, palubní počítač.

Audi A4 2.5 TDi Tiptronic 

 319.000,- Kč
V provozu od 05/2004, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 6 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, CD měnič, originál autorádio, centrál dál-
kový, ostřikovače světlometů, palubní počítač.

Škoda Octavia 1.6i SLXi klima

 100.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, koupeno v ČR, klimatizace, 
2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, 
střešní šíbr el., rádio, centrál dálkový, ostřiko-
vače světlometů, palubní počítač, vyhřívaná 
sedadla, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.
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Mazda 6 2.0 TD, klima

229.000,- Kč
V provozu od 05/2003, aut. klimatizace, tempo-
mat, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, nastavitelný volant, pevná střecha.

Volkswagen Golf 1.8i

39.000,- Kč
V provozu od 12/1996, koupeno v ČR, střešní 
šíbr el., rádio, centrální zamykání, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, střešní nosič, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka, airbag řidiče.

Citroën Xantia 2.1 TD

   55.000,- Kč
V provozu od 08/1996, ABS, airbag řidiče, CD 
přehrávač, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. přední okna, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, posilovač řízení, rádio, 
střešní šíbr el., tažné zařízení, zadní stěrač.

Volvo XC70 2.4 D5 AWD Cross country

  489.000,- Kč
V provozu od 08/2005, nebouráno, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rych-
lostních stupňů, pohon 4 x 4, nezávislé topení, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 6 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Škoda Octavia 2.0i aut. klima

85.000,- Kč
V provozu od 10/2000, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, litá kola, centrál dálkový, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, výškově nasta-
vitelná sedadla, nastavitelný volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

219.000,- Kč
V provozu od 05/2002, 1. majitel, koupeno v 
ČR, aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, cen-
trál dálkový, ostřikovače světlometů, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Roomster 1.4 TDi klima

259.000,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2008, nebouráno, plná záruka, 
klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Škoda Roomster 1.4 TDi klima

259.000,- Kč bez DPH
Vyrobeno v r. 2008, nebouráno, klimatizace, 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Seat Toledo 1.6i klimatizace

118.000,- Kč
V provozu od 05/1999, klimatizace, 4 x airbag, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, pevná střecha, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Škoda Octavia 1.8i 20v Turbo

  219.000,- Kč
V provozu od 10/2002, koupeno v ČR, 
nebouráno, 4 x airbag, ABS, aut. klimatizace, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, mlhovky, multifunkční 
volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Škoda Octavia 1.6i II

275.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2004, nebouráno, 1. majitel, 
koupeno v ČR, aut. klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, ABS, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Chrysler Grand Voyager 2.5 CRDi klima

  269.000,- Kč
V provozu od 12/2003, koupeno v ČR, klima-
tizace, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná zrcátka, 
originál autorádio, centrál dálkový, multifunkč-
ní volant, palubní počítač, mlhovky.

Opel Vectra 2.0 DTi klima

     94.000,- Kč
V provozu od 07/1998, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
ABS, originál autorádio, centrál dálkový, multi-
funkční volant, mlhovky, posilovač řízení, imo-
bilizér, střešní nosič, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Škoda Felicia 1.6i GLX

     59.000,- Kč
V provozu od 03/1996, koupeno v D, el. zrcátka, 
ABS, litá kola, střešní okno, rádio, centrální za-
mykání, mlhovky, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, střešní nosič, zadní stěrač, otáčkoměr, tažné 
zařízení, manuální převodovka, airbag řidiče.

Nissan Almera 1.5 DCi

189.000,- Kč
V provozu od 03/2004, koupeno v D, servisní 
knížka, aut. klimatizace, 4 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
palubní počítač, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

BMW 2.5i

135.000,- Kč
V provozu od 11/2000, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), el. zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, vyhřívaná 
sedadla, mlhovky, posilovač řízení, imobilizér, 
tónovaná skla, střešní nosič, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.6i GLX

    65.000,- Kč
V provozu od 02/1997, 2 x airbag, el. zrcátka, 
ABS, litá kola, centrální zamykání, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
zadní stěrač, pevná střecha, příprava pro rádio, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

BMW 530D 3.0

 525.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2005, koupeno v D, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Škoda Fabia 1.2i

  149.500,- Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1. majitel, airbag řidiče, centrální zamykání, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, manuální 
převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, 
posilovač řízení.

Renault Scénic 1.6i

69.000,- Kč
V provozu od 02/1998, koupeno v D, 2 x airbag, 
ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, manuální převodovka, nastavitelný 
volant, originál autorádio, posilovač řízení, 
zadní stěrač.  
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Škoda Fabia 1.2i 12v

163.000,- Kč
V provozu od 02/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, indikátor parkování, 
dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 2.0 TDi II aut. klima

329.000,- Kč
V provozu od 10/2005 , koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, 
tempomat, 10 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Fiat Marea 1.6i SX klima

   79.000,- Kč
V provozu od 05/1998, 2 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. přední okna, imobilizér, manuální 
převodovka, nastavitelný volant, originál auto-
rádio, posilovač řízení, střešní nosič, venkovní 
teploměr, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v

  235.000,- Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v D, první 
majitel, aut. klimatizace, stabilizace podvozku 
(ESP), senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Toyota Avensis 1.8i 16v

159.000,- Kč
V provozu od 05/2000, 1. majitel, nebouráno, 
klimatizace, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, 
ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
dřevěné obložení, nastavitelný volant.

Fiat Panda 1.1i

110.000,- Kč
V provozu od 10/2005, 1. majitel, koupeno v ČR, 
CD přehrávač, rádio, centrál dálkový, posilovač 
řízení, imobilizér, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, manuální 
převodovka, airbag řidiče.

Ford Escort 1.6i XR3

37.000,- Kč
V provozu od 07/1991, koupeno v ČR, nová 
plátěná střecha, el. zrcátka, ABS, nastavitelný 
volant, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Fabia 1.4i 16v

95.000,- Kč
V provozu od 01/2001, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. přední okna, CD přehrávač, rádio, 
centrální zamykání, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná 
střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Opel Astra 1.6i

39.900,- Kč
V provozu od 11/1995, koupeno v A, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, imobilizér, ma-
nuální převodovka, originál autorádio, střešní 
šíbr man., venkovní teploměr.

Fiat Punto 1.2i 

     55.000,- Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v D, 2 x airbag, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla,  
el. přední okna, imobilizér, litá kola, manuální 
převodovka, příprava pro rádio, zadní stěrač.

Volkswagen Touareg 3.2i

640.000,- Kč
V provozu od 10/2005, první majitel, nebourá-
no, 10 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, CD 
přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. okna, el. 
sklopná zrcátka, el. víko zavazadlového prosto-
ru, el. zrcátka, imobilizér.

Yamaha Sněžný skůtr Viking III

 108.000,- Kč
Objem 535 ccm, 34 kW, koupeno v ČR, přípojný 
hák pro sáně.

Škoda Octavia 1.9 TDi II 4x4

     446.000,- Kč
V provozu od 07/2005, 10 x airbag, 6 rychlost-
ních stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD měnič, 
CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace 
airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla,  
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parko-
vání, klimatizovaná přihrádka.

Fiat Bravo 1.6i 16v klima

     69.000,- Kč
V provozu od 11/1997, klimatizace, el. přední 
okna, litá kola, rádio, centrál dálkový, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, pevná střecha, 
manuální převodovka, airbag řidiče.

BMW TDS 2.5

179.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1999, protiprokluzový systém kol 
(ASR), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, tónovaná skla.

Opel Corsa 1.2i

   43.000,- Kč
V provozu od 07/1994, airbag řidiče, dělená 
zadní sedadla, litá kola, manuální převodovka, 
pevná střecha, posilovač řízení, rádio, střešní 
šíbr man., venkovní teploměr, výškově nastavi-
telné sedadlo řidiče, zadní stěrač.

Fiat Bravo 1.8i 16v

   69.000,- Kč
V provozu od 11/1998, klimatizace, el. zrcátka, 
el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrální zamykání, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, manuální 
převodovka, airbag řidiče.

Škoda Octavia 1.8i 20v Turbo

 219.000,- Kč
V provozu od 10/2002, koupeno v ČR, 4 x 
airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální převo-
dovka, mlhovky, multifunkční volant, originál 
autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

www.nejpneudisky.cz
· jeté pneu · nové pneu ·  hliníková kola ·  plechové disky

· opravy hliníkových kol  · příslušenství

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR – NEJNIŽŠÍ CENY 
PNEUSERVIS areál Agropodnik Napajedla, Kvítkovická 1386 (průmyslová zóna)

 608779777, 577934513, email: mp2000@seznam.cz
Otevírací doba:  pondělí, úterý, čtvrtek, pátek  8.00 – 12.00  12.30 – 17.00    středa 7.00 – 12.00  12.30 – 16.00
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Audi A6 2.7 TDi navigace

499.000,- Kč
V provozu od 05/2005, koupeno v D, aut. klima-
tizace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor 
stěračů, tempomat, senzor světel, 6 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Kia Sephia 1.5i

49.000,- Kč
V provozu od 10/1998, koupeno v ČR, ABS, 
centrál dálkový, imobilizér, manuální převodov-
ka, nastavitelný volant, posilovač řízení, rádio, 
střešní nosič, zadní stěrač, zámek řadicí páky, 
pevná střecha, dělená zadní sedadla.

Kia Cerato 1.5 CRDi klima

   208.000,- Kč
V provozu od 07/2005, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrál 
dálkový, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klima-
tizace, manuální převodovka, rádio, posilovač 
řízení, zadní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, 
nastavitelný volant.

Volkswagen Passat 1.9 TDi klima

  149.000,- Kč
V provozu od 07/1999, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, litá kola, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, výškově nastavitelná sedadla, střešní 
nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia

259.000,- Kč
V provozu od 03/2002, aut. klimatizace,  
6 rychlostních stupňů, tempomat, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní 
počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

Peugeot 806 2.0 HDi klima

168.000,- Kč
V provozu od 06/2001, koupeno v D, klima-
tizace, el. zrcátka, el. přední okna, originál 
autorádio, centrální zamykání, multifunkční 
volant, pevná střecha, tažné zařízení, manuální 
převodovka, zámek řadicí páky, airbag řidiče.

Fiat TD obytné Ducato 1.9

420.000,- Kč
V provozu od 10/2000, koupeno v D, rádio, 
autochladnička, posilovač řízení, imobilizér, WC, 
boiler, tónovaná skla, měnič 220 V, střešní nosič, 
držák kol, manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi klima

112.000,- Kč
V provozu od 07/1998, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., rádio, 
centrální zamykání, palubní počítač, vyhřívaná 
sedadla, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant.

Mitsubishi L200 2.5 TD 4X4

280.000,- Kč bez DPH
V provozu od 12/2002, koupeno v D, aut. 
klimatizace, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, rádio, 
mlhovky, posilovač řízení, pevná střecha, 
venkovní teploměr, tažné zařízení, manuální 
převodovka.

LMC TDCi Liberty Ford Tranzit

     840.000,- Kč
V provozu od 06/2006, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 6 rychlostních stupňů, 2 x 
airbag, CD přehrávač, ABS, střešní okno, rádio, 
autochladnička, imobilizér, WC, boiler, měnič 
220 V, střešní nosič, držák kol, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Fiat Marea 1.6i 16v klima Weekend 

  79.000,- Kč
V provozu od 08/1997, klimatizace, 2 x airbag, 
el. okna, ABS, litá kola, centrální zamykání, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, příprava pro 
rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Bobcat 753 2.2

 400.000,- Kč bez DPH
Vyrobeno v r. 2002, koupeno v ČR, servisováno 
výhradně autorizovaným servisem, AHC ovlá-
dání, joystick páka, paletizační vidle, 1200MH, 
původní lak, pneu 30%, 1. majitel, používáno 
pro soukromé účely, dohodou fréza na sníh, 
motor kubota v2203.

Ford Focus 2.5i ST klima

     459.000,- Kč
V provozu od 03/2006, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, 4 x air-
bag, el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, 
ABS, litá kola, originál autorádio, centrál dál-
kový, palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Mitsubishi Galant 1.8i

     39.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1994, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, litá kola, střešní šíbr el., rádio, 
centrál dálkový, panoramatická střecha, posi-
lovač řízení, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr, 
manuální převodovka, zámek řadicí páky.

Volkswagen Golf Cross 2.0 TDi

498.000,- Kč
V provozu od 05/2007, plná záruka, nebouráno, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, 10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

BMW X5 3.0i plyn, klima 

   550.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/2002, koupeno v ČR, nebourá-
no, aut. klimatizace, satelitní navigace, televize, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), pohon  
4 x 4, nezávislé topení, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka.

Škoda Fabia 1.2i II klima Elegance

   257.000,- Kč
V provozu od 12/2006, koupeno v ČR, klimati-
zace, satelitní navigace, stabilizace podvozku 
(ESP), 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Opel Monterey 3.0 DTi

 198.000,- Kč
V provozu od 09/1998, koupeno v A, pohon  
4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, ABS, litá kola, el. sklopná zrcátka, rádio, 
centrál dálkový, vyhřívaná sedadla, posilovač 
řízení, imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení.

Opel Astra 1.6i 16v klima

  99.000,- Kč
V provozu od 11/1999, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
centrál dálkový, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, střešní nosič, dřevěné oblo-
žení, nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Mercedes-Benz 220 CDi 2.1

349.000,- Kč
V provozu od 01/2005, koupeno v ČR,  
6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. se-
řiditelná sedadla, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, 
imobilizér, litá kola, manuální převodovka.
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Renault Laguna 1.9 DCi, Grandtour

141.176,- Kč bez DPH
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, aut. klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, el. sklopná zrcátka, originál autorádio.

Ford Focus 1.6i 16v klima

118.000,- Kč
V provozu od 01/1999, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. přední okna, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Fiat Stilo 1.6i 16v

   127.000,- Kč
V provozu od 11/2001, koupeno v ČR, senzor 
stěračů, tempomat, senzor světel, 6 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
originál autorádio, centrální zamykání, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, indikátor 
parkování, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

  214.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, 4 x 
airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, cen-
trál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, 
dělená zadní sedadla, el. okna, el. sklopná zr-
cátka, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální 
převodovka, mlhovky.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 4Motion

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

Ford Escort 1.6i 16v klima

  59.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1997, 2 x airbag, centrální za-
mykání, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, 
mlhovky, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač 
řízení, příprava pro rádio, střešní nosič, střešní 
šíbr man., tónovaná skla, zadní stěrač.

Ford Focus 1.8i 16v klima tunning

155.000,- Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v D, klimatiza-
ce, protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
el. přední okna, ABS, litá kola, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha, příprava pro rádio.

Nissan Micra 1.3i 16v

45.000,- Kč
V provozu od 05/1996, koupeno v ČR, rádio, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, nastavi-
telný volant, zadní stěrač, pevná střecha.
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Škoda Felicia 1.6i GLXi 

59.000,- Kč
V provozu od 11/1996, 2 x airbag, el. zrcátka, 
ABS, rádio, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, střešní nosič, zadní stěrač, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.6i GLXi

124.000,- Kč
V provozu od 03/1998, nebouráno, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, litá kola, rádio, centrální 
zamykání, palubní počítač, vyhřívaná sedadla, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Škoda Octavia 1.8i 20V turbo klima

   150.000,- Kč
V provozu od 08/1999, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, střešní šíbr el., 
originál autorádio, centrál dálkový, ostřikovače 
světlometů, palubní počítač, vyhřívaná sedadla, 
mlhovky, posilovač řízení, imobilizér.

Peugeot 307 2.0 HDi klima

  259.000,- Kč
V provozu od 06/2005, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Fiat Brava 1.6i 16v

69.000,- Kč
V provozu od 01/1997, 2 x airbag, el. přední 
okna, střešní šíbr el., centrální zamykání, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, manuální 
převodovka.

Škoda Octavia 2.0 TDi aut. klima

  359.000,- Kč
V provozu od 01/2006, aut. klimatizace, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), 6 rychlostních 
stupňů, senzor stěračů, tempomat, 10 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

Opel Zafira 2.0 DTi 16V

220.000,- Kč
V provozu od 08/2003, koupeno v ČR, 4 x air-
bag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatiza-
ce, litá kola, manuální převodovka, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, palubní 
počítač, pevná střecha, posilovač řízení.

Kaipan 47 1.3 Roadster

440.000,- Kč
V provozu od 07/1994, koupeno v ČR, po 
GO motoru a převodovky, náprav, nové 
díly - chladič, brzdy, tlumiče, doplňky značky 
Momo, alarm, imobilizér, litá kola, manuální 
převodovka.

Škoda Superb 1.9 TDi aut. klima

339.000,- Kč
V provozu od 06/2004, první majitel, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřidi-
telná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Daewoo Matiz 0.8i klima

     108.000,- Kč
V provozu od 04/2003, 1. majitel v ČR, 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, střešní nosič, zadní stěrač, manuální 
převodovka, alarm.

Jeep Grand Cherokee 3.7i V6 Laredo

  549.000,- Kč
V provozu od 05/2007, koupeno v SK, 1. majitel, 
4 x airbag, ABS, alarm, aut. převodovka, aut. 
uzávěrka diferenciálu, brzdový asistent, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
EDS, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, 
klimatizace, litá kola, multifunkční volant.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 125 kW

 428.000,- Kč
V provozu od 08/2006, první majitel,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, senzor stěračů, tempomat, senzor 
světel, 10 x airbag, klimatizovaná přihrádka,  
el. zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Volvo XC90 2.9i T6

     589.000,- Kč
V provozu od 04/2004, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), pohon 4 x 4, 
tempomat, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřidi-
telná sedadla, CD přehrávač, ABS, EDS.

Volkswagen Polo 1.0i

     108.000,- Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v ČR,  
el. přední okna, litá kola, rádio, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Renault Laguna 2.2 DCi 16V klima

  179.000,- Kč
V provozu od 04/2002, nebouráno, 6 rychlost-
ních stupňů, 8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. seřiditelná sedadla,  
el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, imobilizér, indiká-
tor parkování, klimatizovaná přihrádka, litá kola.

Volkswagen Passat 1.9 TDi TipTronic

   215.000,- Kč
V provozu od 09/2002, 1. majitel v ČR, aut. kli-
matizace, satelitní navigace, xenonové světlo-
mety, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor 
stěračů, tempomat, 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

BMW 540i M Sport Paket 4.4i

   399.000,- Kč
V provozu od 03/2001, koupeno v ČR,  
6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, ABS, alarm,  
aut. klimatizace, CD měnič, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
litá kola, manuální převodovka, nastavitelný 
volant, originál autorádio, palubní počítač.

Volkswagen Passat 2.0 TDi Highline

 469.000,- Kč
V provozu od r. 2006, nebouráno, aut. klimatiza-
ce, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Hyundai Lantra 1.6i

     52.000,- Kč
V provozu od 04/1996, koupeno v ČR, klimati-
zace, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrální zamykání, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné seda-
dlo řidiče, otáčkoměr, manuální převodovka.

Ford Mondeo 2.0 TDCi klima

249.000,- Kč
V provozu od 02/2006, 6 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový,  
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, multifunkční volant, na-
stavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, 
palubní počítač, posilovač řízení.
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Škoda Octavia 1.9 TDi II aut. klima 

315.000,- Kč
V provozu od 08/2005, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 10 x airbag, klimati-
zovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Škoda Fabia 1.2i II 

269.000,- Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrální zamykání, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

BMW 320d aut. klima 2.0

   535.000,- Kč
V provozu od 03/2006, 1. majitel v ČR, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Volkswagen Passat 1.9 TDi climatronic

  190.000,- Kč
V provozu od 05/2001, nebouráno, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní 
počítač, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Opel Astra 1.8i 16v CDX

115.000,- Kč
V provozu od 04/1999, koupeno v ČR, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, dřevěné obložení.

Nissan Primera 2.0i 16v

    20.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1991, koupeno v ČR, el. zrcátka, 
el. okna, střešní šíbr el., centrální zamykání, 
vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, 
příprava pro rádio, výškově nastavitelné seda-
dlo řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení.

Volkswagen Passat 2.0 TDi aut. klima

459.000,- Kč
V provozu od 06/2006, aut. klimatizace, stabi-
lizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 10 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Škoda Felicia 1.3i MPi

65.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2000, nebouráno, CD přehrávač, 
centrální zamykání, el. zrcátka, manuální 
převodovka, otáčkoměr, rádio, tažné zařízení, 
tónovaná skla, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.3 MPi

54.000,- Kč
V provozu od 12/1999, koupeno v ČR, centrální 
zamykání, imobilizér, otáčkoměr, pevná střecha, 
zadní stěrač, nová spojka, provozní náplně vše 
při 146.000 km.

Peugeot 106 1.4i

        94.000,- Kč
V provozu od 12/2001, klimatizace, 4 x airbag, 
el. přední okna, ABS, rádio, centrál dálkový, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, zadní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Renault Twingo 1.2i

     39.000,- Kč
V provozu od 11/1996, klimatizace, el. zrcátka, 
el. přední okna, litá kola, rádio, centrál dálkový, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, zadní stěrač, manuální převodovka, rychlé 
jednání - sleva možná.

Ford Escort 1.8 diesel

 33.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1993, koupeno v ČR, dělená zadní 
sedadla, manuální převodovka, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná 
střecha, posilovač řízení, zadní stěrač.

Opel Vectra 1.7 DTi klima

     69.000,- Kč
V provozu od 08/1996, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, multifunkční volant, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, příprava pro telefon, tónovaná skla.

Škoda Superb 1.9 TDi

     288.000,- Kč
V provozu od 00/2003, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, stabilizace podvozku (ESP), 
senzor stěračů, tempomat, 6 x airbag, el. zrcát-
ka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná 
zrcátka, rádio, CD měnič, centrál dálkový.

Škoda Octavia 2.0 II FSi

 165.000 Kč + 15 x 18.067 Kč 
V provozu od 11/2006, koupeno v ČR,  
1. majitel, nebouráno, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempomat, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, CD měnič.

Toyota Corolla 2.0 D4-D

   218.000,- Kč
V provozu od 06/2004, 2 x airbag, ABS, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, klima-
tizace, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení.

Hyundai Accent 1.3i X3 klima

   69.000,- Kč
V provozu od 03/1998, klimatizace, nehavaro-
vané, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
el. přední okna, imobilizér, klimatizace, manuál-
ní převodovka, posilovač řízení.

Opel Vectra 2.0 DTi 16 V

 109.000,- Kč
V provozu od 06/2000, první majitel, 4 x airbag, 
ABS, aut. klimatizace, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizovaná přihrádka, manuální převodov-
ka, mlhovky, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, otáčkoměr, posilovač řízení.

Opel Signum 2.2 DTi

     278.000,- Kč
V provozu od 03/2003, první majitel, 10 x 
airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, čtyřzónová klimatizace, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. víko zavazadlového 
prostoru, el. zrcátka, imobilizér, klimatizovaná 
přihrádka, manuální převodovka.

Opel Meriva 1.7 CDTi klima

139.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/2004, 1. majitel, koupeno v ČR, 
nebouráno, klimatizace, protiprokluzový sys-
tém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, posilovač řízení.



Zdeněk Venera
Hlavním trenérem extraligovýcH Hokejistů Zlína je staronový člen týmu, 
fanouškům dobře známý Zdeněk Venera. Po mnoha letech na ledě, kdy v závěru své 
hráčské kariéry působil v Dánsku a kde získal mistrovský titul, s aktivním sportem 
skončil a začal se věnovat trénování.
Rodák z Hranic, otec dvou synů, se střídavě vracel do svého prvotního působiště 
ve Zlíně. Několikrát se mu podařilo Zlín pozvednout. Například tým pod vedením 
dvojice Venera-Stavjaňa postoupil do play-off, vytvořil sérii 24 výher v domácím pro-
středí bez přerušení. Teď, po tříletém úspěšném trenérském působení v Karlových 
Varech, se Zdeněk Venera vrátil zpět k extraligovému týmu RI OKNA Zlín.

Mnozí Vás brali jako „zachránce“ 
Zlína, něco jako „snad to bude 
lepší, když k nám přijde trenér 
osvědčený z minulosti, spojen 
s velkými úspěchy zdejšího 
hokeje“.    
Tak jednoduché to určitě není. Já 
se samozřejmě budu snažit udělat 
všechno pro to, aby letošní sezona 
byla lepší, než ta loňská. Přicházím 
do známého prostředí, ve kterém 
jsem působil jako hráč, trenér  
i generální manažer. Je třeba si ale 
uvědomit, že v extralize jsou silnější 
kluby s větším finančním zázemím 
a je hodně těžké jim konkurovat.
 
Jaké byly Vaše dojmy z 
mužstva na počátku a teď 
aktuálně, po delším kontaktu  
s hráči?
Mám celkem dobré dojmy. 
Každopádně bychom chtěli být 
lepší, než to bylo v loňské sezóně. 
Podstatné je, že toto já cítím  
i ze strany hráčů, že jim není jedno, 
jak to loni dopadlo, a že odhodlání 
tam je. Kdyby se mužstvo podařilo 
ještě posílit, bylo by to ku prospěchu. 
Ale zatím jsem celkově spokojený.

Jak jste se těšil zpět do Zlína?
Těšil. Při rozhodování hraje roli 
víc okolností, nelze říct jen 
jeden důvod. Děti mám odrostlé  
a samostatné, rodiče stále v plné 
síle a manželka byla se mnou, 
takže mě to až tak moc netlačilo. 
Ale doma je doma. Kontakty  
s rodinou jsou jednodušší. Taky 
tady máme postavený dům. 
Samozřejmě hrál velkou roli i můj 
vztah ke zdejšímu klubu, který mi 
určitě není lhostejný.

Byla to výzva?
To ani ne, je to spíš dlouhodobý 
vztah ke klubu. Tady ani nemám 
pocit, že jsem přišel jen jako 
trenér, ale že jsem spíš jako nějaký 
klubový člověk. Prožil jsem zde 
snad všechny možné funkce kromě 
vrátného. Když mě Zlín oslovil  
a o této možnosti se začalo mluvit, 
tak to bylo pro mě zajímavé už  
z toho důvodu, že zde spoustu lidí 
znám, že znám prostředí, a že můžu 
bydlet doma. A ani to třinácté místo 
mi nedělalo radost. Mám nějaké 
představy, co by se mělo zlepšit a 
chtěl bych být platný.

Vy jste vlastně nemusel  
z Karlových Varů odcházet.
Nemusel. Tři roky ve Varech byly 
vydařené. Ale taky to nebylo hned 
ze začátku, byla to postupná práce. 
Tam to trochu trvalo než jsme se 
vypracovali do finálové sezóny. 
Celkem se podařilo stabilizovat 
sestavu, kádr, posunout Vary 
trochu výš a situace tam byla 
dobrá. Ale trenér nemusí vždy 
odcházet, až je vyhozen. Cítil jsem, 
že ty tři roky byly tak akorát. Jedna 
z možností byla zůstat ve Varech, 
další jít někam jinam a třetí jít do 
Zlína. A já jsem se rozhodl pro Zlín.

Vy jste získal dvakrát ocenění 
Trenér roku – jak cenu vnímáte?
Na jednu stranu každé ocenění 
člověka potěší – je jedno jestli je 
to hráč, trenér nebo zaměstnanec 
nějaké firmy – to je jasné. Ale na 
druhou stranu, v hokeji je to tak, že 
je to vždycky práce hráčů a celého 
týmu lidí kolem. Konečné umístění 
je součinností řady okolností, přes 
kvalitní sponzorské zázemí, dobré 
vztahy ve vedení klubu, kvalitní 
mužstvo, kvalitní hráče, celý reali- 

zační tým. Není tam nakonec jenom 
jeden trenér, ve Varech jsem měl 
další dva spolupracovníky. Takže 
je to ocenění práce celého klubu. 
Samozřejmě hlavní trenér je nejvíc 
vidět. Bohužel i v situacích, kdy se 
nedaří. Je to ten, který je první na 
ráně. Hlavní trenér je takový styčný 
důstojník, na kterého padají úspěchy, 
ale i neúspěchy.
 
Co vlastně obnáší práce trenéra? 
Ta laická představa je kolikrát 
velmi jednoduchá – trenér je 
člověk, který honí kluky po ledě  
a vymýšlí strategie. 
No, řekla jste to naprosto přesně. 
Někdo si myslí, že práci máme jen 
tehdy když je zápas nebo trénink. 
Ale ono to tak jednoduché není. 
Ani v létě, na suchu a hlavně teď 
v sezoně. Třeba v září, když se 
sezona rozjížděla, bylo utkání 
úterý, pátek a neděle – tři zápasy  
v týdnu, to je naprosto šílené. Sešlo 
se nám také, že jsme hráli v pátek 
na Spartě, čili vrátíme se v jednu, 
ve dvě ráno z Prahy a v sobotu 
ráno je trénink, v neděli ráno další, 
odpoledne je zápas a v pondělí ráno 
trénink. A nasedáme do autobusu 
a jedeme do Varů, kde se hraje  
v úterý. A když vezmu, že si chceme 
celý minulý zápas prohlédnout na 
videu – to znamená rozebrat co 
bylo dobré i špatné, udělat nějaký 
sestřih hráčům... A samozřejmě 
je potřeba připravit si tréninky, 
aby měly jasný smysl. Je potřeba 
připravit se na budoucího soupeře, 
to znamená získat informace  
o hráčích, o mužstvu a o způsobu 
jejich hry. Také je třeba zjišťovat 
informace o hráčích, kteří by připadali  
v úvahu pro budoucí posílení týmu, 
sledování i jiných zápasů, utkání 
jiných mužstev. Časově je toho dost  
a člověk si musí vybrat, co je  
v tu danou chvíli nejpotřebnější  
a nejužitečnější.

Byl jste i aktivní hokejista. Kterému 
z těchto postů dáváte přednost - 
hráč nebo trenér?
Je to velice jednoduché. Kdybych 
si mohl vybírat, tak samozřejmě 
hokejista. Už proto, že bych byl  
o nějakých 20 až 30 let mladší. Jako 
trenér vnímám ale i další věci. Hráč 
se stará jenom o sebe, zatímco na 
trenéra už padá zodpovědnost za 
výkon celého mužstva. Nemůžu 
zůstat jenom u sebe, ale musím 
řešit celé mužstvo jako celek. Je 
to určitě složitější, protože každý 
hráč potřebuje individuální přístup. 
Někdo potřebuje být chválený, 
někdo pracovat pod tlakem – je to 
práce s lidmi.

Jak relaxujete?
Ve středu máme takový regenerační 
den, kdy si dávám saunu. Jinak velmi 
rád spím a spánek mi dělá dobře. Když 
je možnost se po obědě na chvilku 
natáhnout, tak se natáhnu. Potom 

AUTOLINE rozhovor měsíce

(foto: redakce)
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inzerce

Proč se Vám na Zlínsku líbí?
Tak tady ta krajina kolem Zlína je 
parádní - kopce, výhledy do dálky, 
do širé krajiny... Je to zkrátka kraj, 
ve kterém jsem vyrostl. Člověk se 
tady cítí doma.

Žil jste na mnoha místech,  
i v cizině. Dokážete si představit 
své „doma“ i  jinde než ve Zlíně? 

Dokud se to nevyzkouší, těžko říct. 
Spíš si myslím, že jsem opravdu 
Zlíňák. Ale žili jsme tři roky  
v Dánsku i s rodinou, působil jsem 
tři roky ve Varech a neměl jsem  
s tím žádný problém. Myslím si, že 
člověk se cítí dobře tam, kde má své 
nejbližší a má si s kým popovídat, 
je obklopený těmi, které má rád.  
A jestli je to tady, nebo někde jinde, 
to není důležité. Tím nepopírám to, 
že se mi nejvíc líbí ve Zlíně.

Můžete srovnat dvě země, kde jste 
žil – Dánsko a Českou republiku? 
Lidé mi tam připadají takoví 
pohodovější, alespoň v té době 
to tak bylo, ale už je to taky 
pěkná řádka let. Bylo pro ně 
přednější tešit se ze života, ctít 
rodinné vazby, potkávat se se 
známými, posedět u dobrého jídla  
i pití, zkrátka udělat si pohodu.   
A to, jestli má někdo auto dražší, 
nebo levnější, bylo v pozadí. To až 
tak důležité nebylo. Jejich životní 
styl se nám líbil.

Jste příznivcem bydlení v panel-  
ovém domě, nebo dáváte přednost 
rodinnému domu?
My bydlíme v rodinném domku. 
Kdyby se nám to nelíbilo, tak bychom 
bydleli v paneláku. Ale je mi jasné, že 
každý tu možnost nemá. My jsme taky 
neměli svůj dům hned a v paneláku 
jsme bydleli dost dlouho. Věřím 
tomu, že byt někomu vyhovuje více 
proto, že když je od rána do večera  
v práci, přijde domů, pustí si televizi  
a nemusí už nic dělat. Dům je lepší po 
stránce soukromí a většího pohodlí, 
ale na druhou stranu je tam zase víc 
práce.  Jenom to sečení trávy – téměř 
tři tisíce metrů čtverečních! Zkrátka 
práce kolem domu, zahrady, je dost, 

ale pak si člověk na té zahradě může 
udělat oheň, něco ugrilovat. Vždycky 
je něco za něco.

Nese Vaše domácnost specifika, 
která se dotýkají Vaší profese?  
(trofeje, dárky od fanoušků) 
Takových věcí je samozřejmě 
spousta, ale nemám doma žádnou 
výstavní skříň, kde bych to měl 
vystavené. Je to někde v šuplících. 
Takže nějaké dominantní místo  
v domě to určitě nemá.

Sportovci často preferují rychlá 
auta, patříte do této skupiny?
To já nemám rád, nejsem toho 
zastánce, nerad jezdím rychle. 
Vidím, kolik lidí na cestách umírá  
a jací jezdci po silnicích jezdí. Je 
potřeba jezdit maximálně obezřetně.  
Navíc pokuty a bodový systém 
jsou tak přísné, že se nevyplatí 
rychlost překračovat. Dokážu 
peníze utratit daleko účinněji  
a užitečněji, nežli za pokuty.  

Máte rád kvalitní vozy, s nad- 
standardní výbavou? 

Určitě mám rád auta pohodlná. 
Když jsem teď tři roky dojížděl do 
Varů, tak jsem si koupil Mercedes, ne 
úplně nový - starší, ale je nesmírně 
pohodlný. A ten je na daleké jízdy 
parádní. Je to auto, které výborně 
sedí. Zkrátka člověk vystoupí  
z auta po pěti, šesti hodinách 
jízdy a vůbec není unavený. Takže  
v takovém případě to má smysl. Ale 
ne proto, že bych chtěl honit rychlost. 
Upřednostňuji pohodlí, protože když 
si člověk spočítá, kolik času v životě 
stráví za volantem...

Jste rád řidičem svého vozu, 
nebo naopak rád předáte volant 
někomu jinému?
Jak kdy. Klidně volant i přenechám, 
ale musím vědět, že jsem v dobrých 
rukou. S nějakým dobrodruhem  
v autě raději nepojedu, protože se 
na cestách opravdu dějí věci. Ale že 
bych řídil nějak rád, to říct nemůžu. 
Za mlada jsem řídil rád, ale do dneška 
už jsem toho najezdil dost, takže za 
svého koníčka řízení nepovažuji.

   /JB/

jsem schopný druhou půlku dne 
fungovat až do večera. Večer chodím 
také brzo spát. Takže relaxací je spánek 
a také si jdu občas zahrát tenis.

Máte čas na dovolenou? Jak ji 
trávíte?
Když se hraje liga, tak tam jen těžko 
najdete jeden volný den v měsíci, 
kdy se nehraje. V létě je to volnější. 
Přes týden se sice trénuje dvoufázově, 
ale víkendy jsou volné. Je tady takový 
zažitý cyklus, že pro dovolenou jsou 
určeny první tři týdny v červenci. My 
jsme byli už třetím rokem na Malorce, 
kde se nám velmi líbí.

REALITNÍ
NAE

NOVINYrozhovor se Zdeňkem venerou, hokejovým trenérem extraligového Zlína

(foto: osobní archiv Z. Venery)

(foto: osobní archiv Z. Venery)

www.fishinginvest.cz

Splňte si svůj sen 
v nejlepší kaprařské speciálce 

na Moravě.

Prodejnu FISHINGINVEST naleznete: Na Kapli 1622, 763 61 Napajedla, tel.: 602 722 055, 723 727 266, fishinginvest@seznam.cz d j l N l N

V nabídce jsou produkty firem Sportcarp, Fox, Nash, Korda, Kryston, Sufix, 
Century, Delkim, Ashima, Eazi-Melt, Behr, LaCrosse, Pinewood, Greys, Chub, 
Solar, Humminbird, Max Carp či Rod Hutchinson.

Dárky k nákupům nad 1000 Kč v měsících září a říjnu.  
Produkty firmy Rod Hutchinson nově v nabídce.

Otvírací doba: Po - Pá 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00, So 8.00 - 11.00
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www.autoline.cz Výkup za hotové a za nejlepší možné ceny

Opel Astra 2.0 DTi klima 

146.000,- Kč
V provozu od 05/2001, klimatizace, 2 x airbag, 
el. přední okna, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
zadní stěrač, pevná střecha, výškově nastavitel-
né sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Nissan X-Trail 2.2 DCi

269.000,- Kč
V provozu od 01/2002, nebouráno, 1. majitel, 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.

Opel Vectra 2.0 DTi klima

   221.000,- Kč
V provozu od 02/2003, TOP STAV, nehavaro-
váno, 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, mlhovky.

Opel Astra 1.4i 16v

  111.000,- Kč
V provozu od 01/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, tónovaná skla, střešní nosič, zadní 
stěrač, pevná střecha, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Opel Astra 1.6i 16V klima 

94.800,- Kč
V provozu od 06/1998, nehavarované, klimatiza-
ce, 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, dřevěné obložení, el. okna,  
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Opel Astra 1.7 TD

    89.000,- Kč
V provozu od 05/1998, airbag řidiče,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, ABS, rádio, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
střešní nosič, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Opel Zafira 2.2 DTi

279.000,- Kč
V provozu od 01/2005, aut. klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 4 x airbag,  
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá 
kola, rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, posilovač řízení, indikátor 
parkování, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Nissan Patrol 3.0 TD

306.000,- Kč bez DPH
V provozu od 03/2001, tažné zařízení na 3.5t, 
aut. klimatizace, pohon 4 x 4, 4 x airbag,  
el. zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, střešní šíbr el., rádio, centrál 
dálkový, ostřikovače světlometů, ochranné 
rámy, vyhřívaná sedadla, posilovač řízení.

Peugeot 306 1.8i

59.000,- Kč
V provozu od 05/1997, nebouráno, ABS, airbag 
řidiče, centrál dálkový, dělená zadní sedadla,  
el. přední okna, manuální převodovka, mlhov-
ky, nastavitelný volant, ostřikovače světlometů, 
otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, 
tónovaná skla, vyhřívaná sedadla.

Peugeot 106 1.1i

        67.000,- Kč
V provozu od 09/1997, koupeno v D, první 
majitel, 2 x airbag, imobilizér, manuální převo-
dovka, pevná střecha, rádio, zadní stěrač.

Peugeot 307 2.0 HDi SW

     199.000,- Kč
V provozu od 04/2002, první majitel,  
aut. klimatizace, 6 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, panoramatická střecha, palubní 
počítač, mlhovky.

Traktor motor BRIGGS 16HP sekačka

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

Suzuki Grand Vitara 2.5i V6

     189.000,- 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 A4 2.0 TDi navigace aut. klima

     435.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, top stav, 
aut. klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stup-
ňů, tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS.

Škoda Felicia 1.3 GLXi

     41.000,- Kč
V provozu od 06/1996, koupeno v ČR, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, imobilizér, litá 
kola, manuální převodovka, rádio, střešní nosič, 
tažné zařízení, zadní stěrač, bez koroze.

Škoda Fabia 1.4i

   119.000,- Kč
V provozu od 11/2002, koupeno v ČR, 1. majitel, 
nebouráno, 2 x airbag, ABS, rádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka, zámek řadicí 
páky.

Audi A6 2.5 TDi Quatro klima

   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.

Škoda Felicia 1.3 GLXi

 59.000,- Kč
V provozu od 08/1997, první majitel, nebou-
ráno, 2 x airbag, el. zrcátka, ABS, litá kola, rádio, 
mlhovky, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
střešní nosič, zadní stěrač, otáčkoměr, tažné 
zařízení, manuální převodovka.

Volvo V70 2.4 TDi D5 automat

     229.000,- Kč
V provozu od 02/2002, 4 x airbag, ABS,  
aut. klimatizace, aut. převodovka, CD měnič, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. zrcátka, 
imobilizér, litá kola, mlhovky, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio.

Volkswagen Passat 1.9 TDi xenony

 249.000,- Kč
Model 2004, 1. majitel, koupeno v D, nebou-
ráno, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor 
stěračů, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, ABS.
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Renault Scénic 1.6i 16V

136.000,- Kč
V provozu od 11/2000, klimatizace, 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. přední 
okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, zadní stěrač.

Honda S2000 2.0i 16v

444.000,- Kč
V provozu od 01/2002 , klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, centrál dálkový, 
ostřikovače světlometů, posilovač řízení, 
imobilizér, potahy kůže, otáčkoměr, el. víko 
zavazadlového prostoru, manuální převodovka.

Toyota Yaris 1.0 VVTi 

   119.000,- Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. přední okna, originál autorádio, 
centrální zamykání, palubní počítač, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní 
nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Volkswagen Passat 1.9 TDi klima

  214.000,- Kč
V provozu od 06/2002, koupeno v D, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních 
stupňů, senzor stěračů, tempomat, 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, střešní šíbr el.

BMW 120 D nový vůz 2.0

679.000,- Kč
V provozu od 04/2008, nový nejetý nepoškoze-
ný vůz, PLNÁ ZÁRUKA, 6 rychlostních stupňů,  
8 x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla,  
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parko-
vání, multifunkční volant, nastavitelný volant.

Škoda Fabia 1.2i klima Comfort

    154.000,- Kč
V provozu od 01/2004, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1. majitel, klimatizace, 2 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. přední okna, CD přehrávač, 
originál autorádio, centrální zamykání, palubní 
počítač, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Passat 1.9 TDi climatronic

280.000,- Kč
V provozu od 03/2004, nebouráno,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních 
stupňů, senzor stěračů, tempomat, 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS.

Kia Magentis 2.5i V6

170.000,- Kč
V provozu od 10/2003, koupeno v ČR, neha-
varované, aut. klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), tempomat, 4 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřidi-
telná sedadla, CD přehrávač, ABS, rádio, centrál 
dálkový, ostřikovače světlometů.

Mercedes-Benz 416 CDi odtahovka 2.7

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

Mitsubishi Eclipse 2.4i 16v GS

        420.000,- Kč
V provozu od 09/2006, koupeno v USA,
modré podsvícení, model 2007, orig. mp3 
přehrávač, aut. deaktivace airbagu, klimatizace, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
6 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Mercedes-Benz Viano 2.2 CDi automat

     550.000,- Kč bez DPH
V provozu od 07/2006, nebouráno, 4 x airbag, 
alarm, aut. klimatizace, aut. převodovka, CD 
přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní se-
dadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, mlhovky, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr.

Mercedes-Benz D 3.0

300.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1982, xenonové světlomety, 
pohon 4 x 4, nezávislé topení, CD přehrávač, 
originál autorádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, otáčkoměr, přídavné světlo-
mety, tažné zařízení, aut. převodovka, litá kola, 
uzávěrka diferenciálu.

Jeep Wrangler 4.2i

     270.000,- Kč
V provozu od 07/1991, koupeno v D, xenonové 
světlomety, pohon 4 x 4, CD přehrávač, rádio, 
posilovač řízení, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, otáčkoměr, přídavné světlomety, tažné 
zařízení, manuální převodovka, litá kola.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima

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

Ford Focus 1.8 TDCi Ghia

     165.000,- Kč
V provozu od 01/2004, 1. majitel v ČR, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, 4 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá 
kola, originál autorádio, centrál dálkový, palub-
ní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRDi

   415.000,- Kč
V provozu od 12/2002, 1. majitel, aut. klimatiza-
ce, pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempomat, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna,  
el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá 
kola, střešní šíbr el., CD měnič, originál autorá-
dio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Ford Galaxy 2.0 TDCi 7-místné

   615.000,- Kč
V provozu od 02/2007, nebouráno, 1. majitel, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), 6 rychlostních stupňů, 8 x airbag, airbag 
řidiče, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima

 245.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2004, aut. klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, 
ABS, rádio, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, mlhovky.

Ford Focus 1.6i 16v klima Ghia

     125.000,- Kč
V provozu od 07/1999, nebouráno, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), nezávislé to-
pení, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, dřevěné 
obložení, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Opel Vivaro 1.9 DTi

 234.000,- Kč
V provozu od 09/2001, 1. majitel, koupeno v 
D, 2 x airbag, CD přehrávač, originál autorádio, 
centrál dálkový, posilovač řízení, imobilizér, 
nastavitelný volant, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka.
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Ford Fiesta 1.4 TDCi tiptronic klima 

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.

Ford Transit 2.4 TDCi Maxi 350L 6 míst

225.000,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2001, airbag řidiče, imobilizér, 
manuální převodovka, otáčkoměr, posilovač 
řízení, rádio, tažné zařízení, po výměně náplní, 
rozvod řetěz, celková hmotnost 3.500 kg.

Honda Civic 1.7 CTDi klima

   189.000,- Kč
V provozu od 11/2002, koupeno v ČR, 1. majitel,  
 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 
zrcátka, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi klima

  359.000,- Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, rádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Chrysler Sebring 2.7i V6

447.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2006, nebouráno, 1. majitel v ČR, 
aut. klimatizace, tempomat, 6 x airbag, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná 
zrcátka, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač.

Iveco Daily 2.2 TD

432.773,- Kč bez DPH 
V provozu od 06/2005, koupeno v D, nebourá-
no, aut. klimatizace, nezávislé topení, tempo-
mat, airbag řidiče, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, ABS, centrál dálkový, posilovač řízení, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
pevná střecha, otáčkoměr, tažné zařízení.

Nissan 350 Z 3.5i V6

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

Nissan Pathfinder 4.0i

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

Renault Espace 2.2 DCI klima

169.000,- Kč
V provozu od 09/1999, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
CD měnič, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha.

Porsche 911 3.4i CARRERA klima

        878.000,- Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v D, aut. klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, ABS,  
litá kola, CD měnič, centrál dálkový.

Peugeot 406 2.0 HDi klima

119.500,- Kč
V provozu od 03/1999, nebouráno, klimatizace, 
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,  
nastavitelný volant.

Renault Espace 2.0i 16v

188.000,- Kč
V provozu od 01/2002, koupeno v ČR, 4 x 
airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka, mlhovky, 
nastavitelný volant, otáčkoměr, posilovač řízení, 
protiprokluzový systém kol (ASR), rádio, střešní 
nosič, výškově nastavitelná sedadla.

Renault Laguna 2.0i aut. klima

     49.000,- Kč
V provozu od 06/1995, 1. majitel v ČR, aut. 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač.

Nissan Murano 3.5i

     498.000,- Kč
V provozu od 11/2005, 1. majitel v ČR, nebou-
ráno, 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.

Renault Laguna 1.9 DCi aut. klima

     90.000,- 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.

Renault Scénic 1.6i 16V

   94.000,- Kč
V provozu od 05/1998, nehavarované, pěkný 
stav, 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, imobilizér, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, posilovač 
řízení, střešní šíbr el., tažné zařízení.

Renault Scénic 1.6i RXT 16v

   139.900,- Kč
V provozu od 08/2000, 1. majitel, 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.

Škoda Octavia 1.9 TDi II 

 390.000,- Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v D, první ma-
jitel, aut. klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), senzor 
stěračů, senzor světel, 10 x airbag, klimatizova-
ná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Fiat Grande Punto 1.4i aut. klima

     205.000,- Kč
Vyrobeno v r. 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.

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D

 339.000,- 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.
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Škoda Fabia 1.4 TDI comfort klima

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 Fabia 1.4 TDi klima

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

Škoda Octavia 1.6i II klima

   255.000,- Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Škoda Octavia 1.9 TDi klima

  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.

Škoda Felicia 1.3 LXi

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

Škoda Octavia 1.9 TDi climatronic

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

Škoda Felicia 1.3 MPi

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

Škoda Felicia 1.9 D

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

Škoda Felicia 1.3i

79.000,- Kč
V provozu od 03/1999, nebouráno, 2 x airbag, 
el. přední okna, ABS, litá kola, rádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, střešní nosič, zadní 
stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, tažné zaříze-
ní, manuální převodovka.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi aut. klima

        427.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, aut. klimati-
zace, 6 rychlostních stupňů, klimatizovaná při-
hrádka, 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.

Fiat Brava 1.8i 16 V ELX klima

69.000,- Kč
V provozu od 01/1996, 2 x airbag, ABS, centrální 
zamykání, dělená zadní sedadla, el. okna,  
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, 
posilovač řízení, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, zadní stěrač.

Fiat Brava 1.6i 16v

59.000,- Kč
V provozu od 08/1995, nebouráno, ABS, airbag 
řidiče, centrální zamykání, el. přední okna,  
el. zrcátka, imobilizér, litá kola, manuální pře-
vodovka, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač 
řízení, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
zadní stěrač.

Ford Puma 1.7i 16v klima

     125.000,- Kč
V provozu od 03/2001, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, imobilizér, tónovaná skla, zadní 
stěrač, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Daewoo Kalos 1.4i

   109.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2003, koupeno v ČR, airbag řidiče, 
CD přehrávač, centrální zamykání, imobilizér, 
manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, posilovač řízení, rádio, tažné 
zařízení.

Daewoo Kalos 1.4i

  145.000,- Kč
V provozu od 12/2003, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, venkovní teploměr, otáčko-
měr, manuální převodovka.

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D

599.000,- Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, 
klimatizace, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
el. sklopná zrcátka, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 1.8i Turbo, 4x4, klima

  215.000,- Kč
V provozu od 02/2003, koupeno v ČR, nebourá-
no, aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), pohon  
4 x 4, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, ABS, rádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

Ford Focus 1.6i 16V klima

133.000,- Kč
V provozu od 11/1999, 1. majitel, nebouráno, 
klimatizace, 2 x airbag, el. přední okna, ABS, 
originál autorádio, centrální zamykání, multi-
funkční volant, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Škoda Fabia

již od 95.000,- Kč

25x Škoda Fabia 
prodej v krytých prostorách

VW Passat

VW Passat B7 již od 420.000,- Kč

Stálý výběr vozidel  
přes 25 aut
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Volkswagen Golf 1.9 TDi klima

190.000,- Kč
V provozu od 04/2000, první majitel, klimatiza-
ce, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, tónovaná skla, 
rádio, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, sportovní sedadla, výškově nastavi-
telná sedadla, otáčkoměr, ABS, posilovač řízení, 
manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi 

88.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, koupeno v ČR, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
EDS, litá kola, střešní šíbr el., rádio, centrál dál-
kový, palubní počítač, vyhřívaná sedadla, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Volkswagen Golf 1.9 TDi TipTronic

   239.000,- Kč
V provozu od 11/2002, první majitel, nebouráno, 
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.

Volkswagen Passat 1.9 TDi syncro

  209.000,- Kč
V provozu od 01/2001, nebouráno, pravidelný 
servis, aut. klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
rádio, CD měnič, originál autorádio.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

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

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4 model 04

265.000,- Kč
V provozu od 12/2003, 1. majitel v ČR, 4 x airbag, 
6 rychlostních stupňů, 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.

Volkswagen Passat 1.9 TDi aut. klima

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.

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, na-
stavitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Volkswagen Passat 1.9 TDi klima

199.900,- 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, posilovač řízení.

Volkswagen Passat 1.6i 16v

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

Volkswagen Golf Plus 1.6i FSi aut. klima

315.000,- Kč
V provozu od 08/2005, koupeno v ČR, první 
majitel, 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 tiptronic

219.000,- Kč
V provozu od 03/2003, nebouráno,  
aut. klimatizace, satelitní navigace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Volkswagen Passat 1.9 TDi klima

     139.000,- Kč
V provozu od 05/1998, 4 x airbag, ABS, alarm, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla,  
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, kli-
matizovaná přihrádka, manuální převodovka, 
mlhovky, nastavitelný volant, palubní počítač, 
posilovač řízení, rádio, tažné zař., střešní nosič.

Škoda Fabia 1.4i 16v klimatizace

     169.000,- Kč
V provozu od 06/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, 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 1.9 SDi

     119.000,- 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.

Škoda Octavia 1.9 SDi

   185.000,- Kč
V provozu od 09/2001, nebouráno, 2 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
střešní šíbr el., rádio, centrál dálkový, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, výškově 
nastavitelná sedadla, nastavitelný volant.

Škoda Fabia 1.2i 12V

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

Škoda Fabia 1.4i

 157.000,- Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, 1. majitel, 
airbag řidiče, rádio, centrální zamykání, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
pevná střecha, otáčkoměr, manuální převodov-
ka, zámek řadicí páky.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

     198.000,- Kč
V provozu od 11/2005, klimatizace, 2 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. přední okna, 
ABS, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, síťka 
mezistěny zavazadlového prostoru, imobilizér, 
tónovaná skla, střešní nosič.

Škoda Fabia 1.2i klima

 151.000,- 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.
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Citroën C5 2.0 HDI aut. klima

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.

Citroën Saxo 1.5D 

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

Citroën Xsara 1.8i klima

   74.000,- Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v ČR,  
aut. klimatizace, senzor stěračů, airbag řidiče,  
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, rádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Citroën Xsara 2.0 HDi 80kW

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

Citroën Xantia 1.8i aut. klimatizace

74.000,- Kč
V provozu od 01/1998, originál autorádio, 
imobilizér, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
zadní stěrač, přídavné světlomety, posilovač 
řízení, multifunkční volant, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, el. zrcátka, el. okna, centrální zamy-
kání, aut. klimatizace, ABS.

Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi

209.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2004, aut. klimatizace, stabilizace 
podvozku (ESP), 4 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Ford Focus 1.8 TDCi

225.000,- Kč
V provozu od 01/2003, koupeno v F, klimatizace, 
4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. před-
ní okna, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Ford Focus 1.8 TDCi klima

159.000,- Kč
V provozu od 02/2003, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, dělená zadní sedadla, imobilizér, tó-
novaná skla, střešní nosič, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, servisní knížka, ABS.

Kia Ceed 1.6i 16v klima

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

Mazda 323 1.5i 16V klima

        123.000,- Kč
V provozu od 02/1999, 1. majitel, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
el. přední okna, ABS, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač.

Opel Corsa 1.3 CDTi 16V, Cosmo KLIM

298.000,- Kč
V provozu od 01/2007, koupeno v A, první 
majitel, klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál, multifunkční volant.

Peugeot 307 1.6i 16v

158.000,- Kč
V provozu od 07/2001, koupeno v ČR, nebou-
ráno, senzor stěračů, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, originál 
autorádio, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Peugeot 307 2.0 HDi

     167.000,- 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, 
centrál dálkový, mlhovky.

Suzuki Swift 1.3i klima

     219.000,- Kč
V provozu od 07/2006, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Suzuki Wagon R 1.3i klima

     119.000,- Kč
V provozu od 09/2002, koupeno v ČR, klima-
tizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, 
litá kola, rádio, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, střešní nosič, zadní stěrač, 
pevná střecha, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, otáčkoměr, manuální převodovka.

Renault Thalia 1.4i klima

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

Renault Thalia 1.5 DCi klimatizace

   119.000,- Kč
V provozu od 10/2003, koupeno v ČR, nebou-
ráno, klimatizace, 2 x airbag, el. přední okna, 
CD přehrávač, rádio, CD měnič, centrál dálkový, 
mlhovky, deaktivace airbagu spolujezdce, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
nastavitelný volant, venkovní teploměr.

Volkswagen Multivan 2.5 TDi 9- místné

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

Škoda Favorit 1.3i

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

Volkswagen Multivan 2.5 TDi

 1.195.000,- Kč
V provozu od 01/2007, koupeno v D, první 
majitel, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, senzor stěračů, tempomat, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.
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Audi Q7 3.0 TDi Tiptronic

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

Mazda Tribute 2.5 D 4x4

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

Škoda Octavia 1.6i

  115.000,- Kč
V provozu od 04/1998, koupeno v ČR,
nebouráno, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, originál autorádio, centrální zamykání, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, 
imobilizér, nastavitelný volant, pevná střecha, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Toyota Land Cruiser 3.0 TD klima

350.000,- Kč
V provozu od 02/1999, 1. majitel v ČR, nebourá-
no, klimatizace, satelitní navigace, pohon  
4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, CD 
přehrávač, litá kola, rádio, centrál dálkový, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, střešní nosič, nastavitelný volant.

Volkswagen Touareg 3.0 TDi V5

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

Traktor + mulčovač Mistral DT 50 

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

LMC Münsterland 720 RDK LMC

135.000,- Kč
V provozu od 08/1994, koupeno v D, první 
majitel, hmotnost 1.600 kg, dvojnáprava NBS 
- BPW 1,7, 4 lůžka, WC, sprcha, lednice s mra-
zákem, LPG vařič, topení, el. boiler, po jednom 
majiteli v SRN, velmi pěkný stav.

Škoda Felicia 1.3i LXi 

18.000,- Kč
V provozu od 07/1996, koupeno v ČR, 
imobilizér, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Kia Carnival 2.9 CRDi klima

150.000,- Kč
V provozu od 04/2001, koupeno v D, klimatiza-
ce, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna,  
el. seřiditelná sedadla, ABS, litá kola, rádio, 
centrál dálkový, posilovač řízení, tónovaná skla, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
pevná střecha.

Renault Master 2.8 DTi chlaďák

     215.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1999, koupeno v ČR, po výměně 
př. ložisek, těhlice řízení, pr. poloosa, nové čer-
padlo v chlazení, nová náplň, olej, filtr, servisní 
knížka, pravidelný servis, el. zrcátka, el. okna, 
originál autorádio, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka, tachograf.

Audi A6 2.5 TDi Quatro 

  449.000,- Kč
V provozu od 04/2004, koupeno v ČR,  
1. majitel, aut. klimatizace, xenonové světlome-
ty, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 8 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna,  
el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Peugeot 106 1.0i

 53.000,- Kč
V provozu od 03/1997, CD přehrávač, centrální 
zamykání, el. přední okna, imobilizér, manuální 
převodovka, rádio, pevná střecha, dělená zadní 
sedadla, zadní stěrač.

Ford obytný automobil Econoli 

     299.000,- Kč
V provozu od 01/1999, koupeno v USA, klimati-
zace, tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, po-
silovač řízení, imobilizér, tónovaná skla, potahy 
kůže, nastavitelný volant, polohovací sedadla, 
aut. převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

     209.000,- Kč
V provozu od 12/2004, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR),  
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, cent-
rál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Mercedes-Benz CDi 320 4x4 Long, 3.2

500.000 Kč + 30 x 58.166 Kč 
Vyrobeno v r. 2007, koupeno v ČR, 1. majitel, 
převzetí leasingu, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, televize, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, nezávislé topení, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel.

Škoda Felicia 1.3i MPi

   49.000,- Kč
V provozu od 09/1998, koupeno v ČR, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, zadní 
stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka, 
zámek řadicí páky,.

BMW 320d klima 2.0

   338.000,- Kč
V provozu od 01/2005, koupeno v D, 4 x airbag, 
6 rychlostních stupňů, ABS, aut. klimatizace, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, 
litá kola, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio.

Toyota Corolla 1.4i VVTi 16v

 168.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, 1. majitel,  
 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.

Audi A4 2.0 TDi Navi+ aut. klima

  399.000,- Kč
V provozu od 08/2005, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, cent-
rál dálkový, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

Fiat Brava 1.8i 16V ELX klima

68.000,- Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v D, klimatiza-
ce, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, příprava pro 
rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
manuální převodovka, airbag řidiče.
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Citroën Xantia 2.1 TD

55.000,- Kč
V provozu od 08/1996, ABS, airbag řidiče, CD 
přehrávač, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. přední okna, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, posilovač řízení, rádio, 
střešní šíbr el., tažné zařízení, zadní stěrač.

Peugeot 306 1.6i

   58.000,- Kč
V provozu od 03/1996, el. přední okna, originál 
autorádio, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, pevná 
střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
otáčkoměr, manuální převodovka, airbag řidiče.

Citroën Xsara 1.6i 16v klima Exclusive

  135.000,- Kč
V provozu od 03/2002, nebouráno, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Golf 1.4i IV

126.000,- Kč
V provozu od 04/1998, nehavarované, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, originál autorádio, centrální zamykání, 
vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, výškově nastavitelná 
sedadla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Škoda Felicia 1.3i LXi ‚LPG‘

73.000,- Kč
V provozu od 04/2000, koupeno v ČR, nebourá-
no, el. přední okna, litá kola, originál autorádio, 
centrální zamykání, mlhovky, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, 
zadní stěrač, otáčkoměr, tažné zařízení, manuál-
ní převodovka, zámek řadicí páky, alarm.

Volkswagen Caravelle 2.5 TDi

468.000,- Kč
V provozu od 01/2005, 1. majitel, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), nezávislé topení, tempomat,  
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, indikátor parkování.

Nissan TRADE 2.8D

119.000,- Kč bez DPH
V provozu od 10/1992, první majitel, manuální 
převodovka, rádio, vyměněny při 106.000 km 
olej, filtry, brzdy, vzadu zesílené pružiny na 2t, 
délka korby 4,7 m, výška 2,2 m, šířka 2,05 m.

Fiat Ducato 2.5 TDi obytný

449.000,- Kč
V provozu od 05/1995, koupeno v D, 2 solární 
panely na střeše, topení Truma, trouba, sporák, 
sprcha, nové pneu, lednice s mrazákem, pro-
pan-butanová láhev, CD přehrávač, držák kol, 
rádio, střešní šíbr el., tažné zařízení.

BMW M5 5.0i

        499.000,- Kč
V provozu od 04/2001, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, televize, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 10 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná seda-
dla, CD přehrávač, ABS, tónovaná skla.

BMW 530D 231PS M - Paket 3.0

845.000,- Kč
V provozu od 12/2006, první majitel, aut. klima-
tizace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

BMW 530D Touring 3.0

619.000,- Kč
V provozu od 06/2004, 1. majitel, nebouráno, 
aut. klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), nezávislé topení, 
senzor stěračů, senzor světel, 6 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

BMW 530D TV, navi, xenony 3

     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.

Audi A8 2.5 TDi 110kW Quatro

     239.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, koupeno v ČR, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
pohon 4 x 4, nezávislé topení, tempomat, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
el. seřiditelná sedadla, ABS, litá kola, el. sklopná 
zrcátka, střešní šíbr el., rádio, CD měnič.

Audi A8 3.7i quatro, navi, TV

     700.000,- Kč
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, satelitní navigace, televize, xe-
nonové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), pohon  
4 x 4, nezávislé topení, senzor stěračů, tempomat, 
8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Audi A3 1.8i 20v

   110.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1996, koupeno v ČR, 2 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
litá kola, rádio, CD měnič, centrální zamy-
kání, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, výškově nastavitelná 
sedadla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Audi A6 3.0 TDi quatro S-line

   990.000,- Kč
V provozu od 04/2006, 8 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, aut. převodovka, CD měnič, CD 
přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní se-
dadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor 
parkování, klimatizovaná přihrádka, litá kola, 
mlhovky, multifunkční volant, přestavba na S6.

Isuzu Campo 2.5 D

 55.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/1992, koupeno v ČR, pohon  
4 x 4, rádio, posilovač řízení, tažné zařízení, 
manuální převodovka, tažné na 2.0 t, nástavba.

Audi A8 4.0 TDi Quatro

     985.000,- Kč
V provozu od 09/2003, koupeno v ČR, nebourá-
no, aut. klimatizace, satelitní navigace, televize, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), pohon  
4 x 4, nezávislé topení, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 10 x airbag, vyhřívaná zrcátka.

Audi Allroad 2.5 TDi

 395.000,- Kč
V provozu od 05/2001, koupeno v ČR, první 
majitel, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, tempomat, 8 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Škoda Octavia

již od 88.000,- Kč

Stálý výběr vozů Škoda
45 vozů Škoda Octavia



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

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

TěŠÍME SE NA VAŠI NáVŠTěVu!

inzerce

K O L O B Ě Ž K Y  *  K O L A  D Ě T S K Á  *  H O R S K Á  *  C R O S S O V Á  *  T R E K K I N G O V Á  *  C E S T O V N Í  *  S I L N I Č N Í

Prodejny: Malinovského 1278 (roh křižovatky směr nemocnice) Uherské Hradiště * Na Rynku 887 (U.T.A.H.), Kunovice * Masarykova 164 
(naproti Lidlu), Veselí nad Moravou * Nerudova 256 (vedle budovy ZEMSTAV), Kyjov * Štefánikova 11 (vedle Impostu), Hodonín * Louky 202 

(naproti čerpací. st. Shell), Zlín-Louky * Havlíčkova 1561 (směr vlak. nádraží), Otrokovice * Ztracená 75, Kroměříž * 
Náměstí Míru 208 (vedle Večerky), Hulín * OD KVANTO, Pořádí 2283, Uherský Brod * Černíkova 39, Bojkovice * Smetanova 1056 (LEGO 1.patro), 

Vsetín * Ulička 48 (vedle Večerky), Valašské Meziříčí * OD LAZ, Písečná 1794, Rožnov pod Radhoštěm

PRODEJ KOL , 
KOMPLETNÍ SORTIMENT  CYKLODOPLŇKŮ, 

OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU A FITNESS
SERVIS KOL

www.kolafavorit.cz

SERVIS KOLSERVIS KOLLyžařské oblečení
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