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Zlín - Filmové ateliéry (okr. ZLÍN)
Projekt luxusního bydlení v novostavbě viladomu

Střelná (okr. VSETÍN)           1.550.000 Kč
RD s hezkým pozemkem, ihned k nastěhování

Topolná (okr. UH. HRADIŠTĚ)     1.990.000 Kč
RD 4+1 po rekonstrukci, ústřední topení, dobrý stav

ZDARMA

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

R

WWW.ZVONEK.CZ

pro Vás na str. 2-15

R O Z H O V O R

S herečkou Petrou Hřebíčkovou 
nejen o divadle

50.000 VÝTISKŮ

Prezentace Vaší nemovitosti  
ZDARMA v naší režii!



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 ·  firemní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

Sokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522 www.udvouslunecnic.unas.cz
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ÚVODNÍK            prosinec 2008 - leden 2009

v prosincovém vydání 
magazínu “���� ������-
�� ������” jsme pro Vás 
připravili opět řadu zajíma-
vých informací a nemovito-
stí  z realitního trhu nejen ve 
Zlínském kraji.

20. listopadu skončila velká soutěž s aGenturou 
Zvonek ZDarma na kanáry. ve středu 26.11.2008 
v 15 hodin proběhlo v sídle fi rmy aGentura Zvonek 
losování výherců soutěže. Šťastnými výherci zájezdu na 
Kanárské ostrovy v hodnotě 20.000 Kč se stali:
 
    * pan Beneš / pobočka uh. Hradiště
    * paní čermáková / pobočka vsetí n
    * paní Hanačeková / pobočka  uh. Hradiště
    * pan konarik / pobočka Zlín – otrokovice
    * pan janík / pobočka Zlín
    * pan urban / pobočka vsetí n

Děkujeme všem účastníkům soutěže za projevenou 
důvěru k našim realitním službám, které již 16 let posky-
tujeme nejen ve Zlínském kraji.

Do roku 2009 Vám přejeme zdraví, štěstí , pohodu a co 
nejméně problémů s vaším bydlením. nezapomeňte, že 
i v novém roce vám makléři aGentury Zvonek pomo-
hou vyřešit vaše bydlení. Budeme se těšit na setkávání 
s vámi ať již osobně v kancelářích aGentury Zvonek, 
prostřednictvím tohoto magazínu, nebo na našich nových 
internetových stránkách www.zvonek.cz.
 
Mgr. Miroslav Zvonek
šéfredaktor  
naše realitní noviny

Vážení čtenáři, 

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...
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OVNÍ AGENTURACCE
SST

OOVNÍÍ GGENTUURARRARA

www.cestovka.zvonek.cz
KAŽDÝ DEN SKVĚLÉ NABÍDKY
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REZERVUJTE si 
zimní dovolenou 
JIŽ NYNÍ!
ZDARMA VÁM POMŮŽEME 
S VÝBĚREM IDEÁLNÍ 
DOVOLENÉ PRO VÁS!

Volejte 24h denně 605 416 929

NEMOVITOSTI - NEJNOVĚJŠÍ NABÍDKA       

www.zvonek.cz 
· reality z Vašeho kraje · poradenství · fi nancování                                             

Zlín - Štípa (okr. ZL) 
Atraktivní pozemek (2.300 m2), na klidném místě ve Štípě 
se spodní stavbou luxusního RD s vybudovanými sítěmi. 
Cena: 2,4 mil. Kč/pozemek + 3 mil. Kč spodní stavba

MOŽNO PŘeVZÍt ceLÝ PrOJeKt

4+kk Zlín - Podlesí (okr. ZL) 
Prodej nadstandardního mezonetového bytu 4+kk 
Podlesí, 2 koupelny, lodžie, terasa (40 m2), balkon. 
Super výbava. Krásný výhled!                       Cena v RK

Uh. Brod (okr. UH) 
RD 2+1 v klidné části UB, cihlový, podsklepený, s možností půdní 
vestavby, možnost napojení na plyn a kanalizaci. Menší zahrada. 
Cena: 1.180.000 Kč

HleDÁTe UPlATnĚnÍ?

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

R

Nabízíme Vám spolupráci -
získáte hlavní nebo doplňkový zdroj příjmů!

Pozice: Realitní makléř
Nabízíme: 

· Školení pro začínající (hradíme 70% nákladů na školení)
· Odborné vedení
· Vysoké provize
· Zázemí 9 kanceláří, vlastní realitní časopis a internetové        
  stránky, spolu práce s největšími bankami a developery
· Možnost získání podpory do začátku až do výše 100.000 Kč

Nabídky na spolupráci a životopis posílejte 
na: miro@zvonek.cz nebo tel.: 602 77 22 55



4 ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na WWW.ZVONEK.CZ

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)

    

       

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 komu-
nikace Vsetín - Val. Meziříčí, zast. plocha 812 m2. 
    

Jablůnka (okr. vs)

       

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

vsetín - ohrada (okr. vs)

Vyřídíme Vám HYPOTÉKU!

Pržno (okr. vs)

���������
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PROVÁDÍME 

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

DISKRÉTNÍ JEDNÁNÍ!

tel: 603 246 682

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

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)

    

SLEVA!

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


       

Stavební pozemek určen územním plánem 
k výstavbě RD, osluněné, závětrné místo v blíz-
kosti centra obce. Velikost pozemku - 2.402 m2.
    

Hošťálková (okr. vs)

CENA 
K JEDNÁNÍ

Mikulůvka (okr. vs)

       

RD s rovinatým pozemkem po částečné rekon-
strukci, ve středu obce a je ihned k nastěhování. 
Stodola, garážové stání, zahrada cca 600 m2.
    

střelná (okr. vs)

vsetín - ohrada (okr. vs)

PROVÁDÍME PROVÁDÍME 

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

DISKRÉTNÍ JEDNÁNÍ!DISKRÉTNÍ JEDNÁNÍ!
Huslenky (okr. vs)

       

Nadstandardní řadový dům v klidné vsetínské lokalitě, po nákladné rekonstrukci, bydlení i pro 
náročného klienta. 1.NP - dvojgaráž a byt 1+1, 2.NP - byt 3+1, 3.NP - byt 3+1. Na střeše terasa 
se zimní zahradou. Dům je zateplen, nová okna, interiér na míru.
    

vsetín - řadový rodinný dům se 3 samostatnými byty

CENA 
K JEDNÁNÍ

WWW.ZVONEK.CZ

Stavební pozemek určen územním plánem 
k výstavbě RD, osluněné, závětrné místo v blíz-
kosti centra obce. Velikost pozemku - 2.402 m


       

Prodej stavební parcely o velikosti 680 m2 
v centru Velkých Karlovic, vhodná k výstavbě 
RD, stavba bez č.p./č.e. s garáží.
    

velké Karlovice (okr. vs)

Prodej stavební parcely o velikosti 680 m
v centru Velkých Karlovic, vhodná k výstavbě 
RD, stavba bez č.p./č.e. s garáží.


       

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou (celk. zast. plocha 86 
m2) na celoročně dobře dostupném místě.
    

Dřevěnice Huslenky (okr. vs)

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


       

Vhodná investice pro � rmu, která hledá 
výrobní prostory bez další investice do re-
konstrukce.
     

liptál (okr. vs)

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

Zajistíme pro Vás nejvýhodnější podmínky!
Navštivte naši pobočku nebo nám zavolejte.

Vhodná investice pro � rmu, která hledá 
výrobní prostory bez další investice do re-
konstrukce.


       

RD v centru obce Nový Hrozenkov se zahradou. 
Ve velmi dobrém stavu, ihned k nastěhování. 
Zast. plocha 112 m2, zahrada 844 m2.
    

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

       

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)

    

       

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)

    

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)

     

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.


       

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)

    

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)

    

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.


lázy u val. Meziříčí (okr. vs)

       

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)

    

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!

· BYT K PRONÁJMU 
1+1 - 4+1 ve Val. Meziříčí.

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 603 285 314

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

val. Meziříčí - centrum

Vyřídíme Vám HYPOTÉKU!
       

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)

    

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

Police u val. Meziříčí 



val. Meziříčí (okr. vs) 3+1 val. Meziříčí (okr. vs)

       

Překrásná lokalita v podzámčí v historickém centru města. Rodinný dům v centru města, půl minu-
ty od náměstí, 2 byty, 2 terasy, garáž, zahrada s krbem, vytápění ústřední plynové pro každý byt 
a krbová kamna, zateplení střechy 2007, možnost samostatného vchodu ke každému bytu. 
    

RD se dvěma byty valašské Meziříčí (okr. vs) 

němetice (okr. vs)

       

DB 2+1 v obci Bystřička, 3.p., v klidném 
prostředí na okraji obce Bystřička, velmi dobře 
udržovaný, nová plastová okna, 56 m2.

2+1 Bystřička (okr. vs)

    

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 m


       

Byt v OV 3+kk ve zvýšeném přízemí cihlového  
domu. Byt je po rekonstrukci, nová koupelna 
a WC, plastová okna. Parkování u domu, 66 m2.

3+kk val. Meziříčí (okr. vs)

    

SLEVA!

       

Prodej bytu 2+kk v OV ve Velkých Karlovicích 
v klidné lokalitě, 3.p., vytápění kamny na 
tuhá paliva, možnost garáže. 

2+kk velké Karlovice (okr. vs)

    



Herečka Petra Hřebíčková: 
„Bojím se, že jsem Praktický tyP“
Herečka Petra HřeBíčková je stále PoPulárnější. o tom svědčí i prvenství  
v divácké anketě aplaus 2008 za ztvárnění maryši. mimo divadelní prkna se půvaby 
krásné herečky mohli potěšit i milovníci stříbrného plátna ve filmu obsluhoval jsem 
anglického krále. Petra Hřebíčková pochází z Hodonína. jejím hereckým idolem 
je pro svou všestrannost a odvahu v kaskadérských rolích j. P. Belmondo. sama je  
fyzicky aktivní. jezdí na kole, chodí plavat, či do posilovny.   
Diváci v anketě Aplaus nejvíce 
ocenili Vaše podání Maryši. Naproti 
tomu, není to tak dávno, co měla 
v divadle premiéru inscenace pro 
děti, kde hrajete opici Žofku. Jsou to 
velmi kontrastní role. Která poloha 
je Vám bližší?
Vy jste řekla zrovna Žofku a Maryšu, 
což jsou opravdu protipóly. Žofka je 
pohádka a Maryša velké drama. Když 
se budu bavit na bázi komedie a drama, 
tak mám strašně ráda komedie. Je málo 
dobrých komedií, málokdy se to podaří 
tak, že se lidé baví. Je to krásný pocit, 
protože tam máte tu zpětnou vazbu 
okamžitou. To jsem zažívala ve Figarově 
svatbě, kde jsem hrála Zuzanku. To 
představení jsem milovala. Na druhou 
stranu, když po takové komedii 
přijde něco na způsob Maryši... Je to 
pro herečku velké štěstí, že si může 
zahrát všechny tyhle polohy, že může 
vyzkoušet romantickou roli i komickou.  
A proto mě zlínské divadlo baví, 
protože není nějak kastované, není 
to převážně jenom jeden žánr, jak to 
bývá v některých divadlech ve velkých 
městech. 

Které role z těch, co už máte za 
sebou Vám byly nejbližší?
Pokud půjdu trošku dál, tak mojí 
úplně první láskou byla Taťána  

z Oněgina, která byla mou absolvents-
kou rolí. S tou inscenací jsme jezdili 
na různé studentské festivaly. Potom 
jsme měli to štěstí, že umělecký šéf 
a zároveň ředitel činoherního klubu 
přijal toto představení do prostor 
klubu za své, takže jsme tam rok hráli 
a časem jsme jej začali hrát i tady ve 
Zlíně. To byla moje první velká láska 
– veršovaná role, dramatická. Měla 
jsem ji moc ráda. Asi nejmilovanější 
byla Zuzanka z Figarovy svatby. 
Potom jsou role, ke kterým bych se 
ráda vrátila, protože si myslím, že bych 
na tom měla ještě nějak zapracovat. 
Což je třeba představení Mistr  
a Markétka. Je to strašně těžké, i ten 
román je takový krásný a těžký. Není 
to jeden plochý, jednoduchý příběh, 
ale pronikáte spoustou rovin života  
a právě tím něčím, co nás pozemšťany 
přesahuje. Pořád je to především  
o velké lásce, která neumírá. Ráda 
bych se k Markétce vrátila. Byla to pro 
mě taky velká zkušenost. A minulý 
rok to byly také velké zkušenosti  
s Kabaretem a Maryšou.

Pojďme k roli, kterou jste jistě na 
sebe upoutala pozornost - tedy  
k filmu Obsluhoval jsem anglic-
kého krále. Jaká byla spolupráce  
s režisérem Jiřím Menzlem?

Teď si to velké štěstí uvědomuju 
daleko víc, než když si mě pan Menzl 
vybral. Ozval se nejdřív stud, protože 
to byla taková nahatější role. Byl ve 
mně velký boj jestli do toho jít nebo 
nejít, ale pořád to byl Jiří Menzl a on 
je navíc velice vstřícný a chápavý. 
Tady ta velká osobnost měla vůbec 
v sobě tu vůli s nějakou Petrou 
Hřebíčkovou promluvit o tom, jak by 
to mělo vypadat. Scény mi popisoval 
tak, abych se ničeho nebála. Mě jeho 
způsob práce vyhovoval. Nebaví se 
s herci jako v bavlnce, baví se s nimi 
normálně a přátelsky, ale má svou 
přirozenou autoritu. Pracoval také 
velice herecky. Nejdřív to několikrát 
nazkouší a pak jede ostrá.

Máte mimo divadlo další aktivity? 
Vím, že jste třeba už i moderovala...
Já jsem se moderařiny vždycky 
obávala a říkala jsem si, že na to 
nejsem ten typ, ale tím, že jsem měla 
možnost si to vyzkoušet, se toho tolik 
nebojím. Některé věci mě dokonce 
i baví. Nezapomenu na uvádění 
programu připravenému k výročí 
vzniku státu. Dodo Gombár napsal 
text a já to uváděla spolu s Rosťou 
Markem. Dozvěděla jsem se o Zlínu 
hodně věcí, protože program byl 
zasazen do minulosti města. Prožívali 

jsme celé období devadesáti let Zlína 
nazpět. Bála jsem se, že to nezvládnu, 
ale nakonec to bylo velice obohacující. 
Zatím moderování není ta cesta, 
kterou bych chtěla jít. Ale moc mě 
baví  film, protože je to zase herecká 
práce, ale úplně jiná než divadlo. 

Chtěla jste být odjakživa herečkou?
Mě nikdy nenapadlo, že bych měla 
být herečkou. Ale odmalička jsem se 
svými staršími sourozenci vyváděla 
spoustu věcí. Sestra Monika vždycky 
na Silvestra vymyslela pestrý 
program. Takže si pamatuju, že jsme 
chudáky rodiče posadili do křesla  
a udělali jsme jim asi dvouhodinové 
představení. Neuvědomovala jsem 
si, že bych chtěla být přímo herečkou, 
ale vím, že mě bavilo vymýšlet nějaké 
srandy – i ve škole. Ale napadlo mě 
to až v momentě, kdy jsem zkusila 
dělat divadlo. Původně jsem chtěla 
být baletkou. Dokonce mi říkali, jestli 
bych nechtěla jít do Brna na školu, ale 
mamka se zděsila a řekla, že mě tam 
nikdy nepustí. A navíc jsem i dost 
vyrostla, takže si myslím, že baleťáci 
by to měli doslova těžké. Ale už tehdy, 
když jsme jeli na představení, tak mě 
divadlo hypnotizovalo a probouzelo 
ve mně velikou vášeň. Nedokázala 
jsem sedět v klidu, pořád jsem 
nadskakovala, vyskakovala, chtěla 
jsem být na jejich místě. 

Líbí se Vám žít ve Zlíně?
Díky tomu, že jsem se nějakým 
způsobem seznamovala s historií 
Zlína, tak jsem si uvědomila, že to 
město má krásnou historii. Mě jeho 
jedinečnost pořád baví a líbí se mi 
baťovské domky. Kolem nich ráda 
jezdím na kole a jako správný voyer 
si prohlížím, jak jsou ty stavby stejné  
a zároveň mají odlišné okolí. Jeden 
ten domeček je starý, nedotčený  
a vedle je budova s obrovskou terasou. 
Ve starém domku vidíte dvě paní, 
které sedí u stolku a jedí koblížek a pijí  
u toho kávu a u toho druhého jsou 
čtyři auta a není už prostor na tu 
zahrádku. To mě baví pozorovat  
- příběhy lidí jsou jako na dlani.

Zlín má kopečky, nestýská se Vám 
po té placce, což Hodonín a Hodo- 
nínsko je? 
Tam se dobře jezdí na kole. Já jsem se 
naučila jezdit i tady. Sice ty kopečky 
dají práci, ale za odměnu je nahoře 
krásný výhled a ještě pak ta cesta 
dolů, kdy vás vítr pěkně ovane. Zlín je 
krásný, zelený a je fakt čistý. Něco tu 
ale chybí, snad nějaký vhodný klub 
pro mladé lidi. Je tu jedno divadlo 
a to je tak veliké, že mám pocit, že 
se sem lidé někdy bojí přijít. Mají  
dojem, že si musí vzít frak atd. Ale 
to není pravda, chodí sem normální 
lidi, normálně oblečení. Zlínu bych 
proto přála jedno menší divadlo  
a nebo aby se více využívalo Zetko  
a Divadelní klub.

Kde se Vám líbí? Ve kterém městě si 
představujete svůj život?

ReAliTnÍ
NAE

NOVINY rozhovor měsíce

(foto: Petr Podsedník)
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A co třeba úplně jiná země? Nelákala 
by Vás nějaká svou kulturou k pře- 
sídlení do zahraničí?
Já si to dokážu představit jen 
těžce, protože jsem toho moc 
neprocestovala. Ale budu mluvit  
o těch zemích, které jsem navštívila. 
Řecko na mě působí velmi poho-
dovým dojmem, ale myslím, že je 
spíš na tu dovolenou. Teď jsem byla 
v Anglii, ale ta mi přijde chladná. 
Nevím čím to je. Toužím se podívat do 
nějakých skandinávských zemí, mám 
sice ráda teplo, ale i tak mě lákají. 
Ještě Francie se mi velice líbila. Ale co 
jsem slyšela, tak asi Austrálie je taková 

nejkrásnější, nejideálnější. A možná 
bych chtěla zkusit právě Austrálii. Vím, 
je to hodně vzdálené, ale láká mě to. 

Když se vrátíme k reálnému životu 
a bydlení. Patříte mezi milovníky 
zahrad?
Zahrádkář nejsem v tom smyslu, že 
zahradničení neumím dost dobře. 
Ale na zahrádce jsem vyrůstala, 
takže kdybych ji měla, tak určitě. 
Když přijedu domů, naši mi dají 
rajčata, cuketu, tisíc druhů tykví, 
jablka,... to mám ráda. Kdybych měla 
zahradu, byly by tam aspoň bylinky. 
Mám k tomu vztah, ráda se hrabu  
v zemi.

Chcete raději byt nebo dům? 
Já bych teď volila nějaký dvou-
pokojový byt, ne jednopokojový  
byt nebo garsonku, abych se mohla 
nadechnout. A možná i nějakou  
zahrádku, klidně zvlášť. Raději bych  
ale nějaký starší byt, nežli novostavbu.

Mladí lidé většinou upřednostňují 
byty před domy. Kvůli práci, 
finančním možnostem. Kdyby Vás 
nic nebrzdilo, jak byste volila Vy? 
Určitě bych volila menší domek, 
žádnou rezidenci, to v žádném 
případě. 

Jste praktický typ? Ženy totiž říkají 
„raději menší“ hlavně kvůli úklidu – 
vysávání atd...
Bojím se, že jsem praktický typ, takže 
je to tak. I když mám velice nepraktické 
zaměstnání, takže se pomalu stávám 
nepraktickým člověkem.

Už víte jak si vybavíte svůj  
budoucí byt?
Pořád se hledám. Miluji starožitné 
věci. Věci, ke kterým mám vztah. 
Baví mě kombinace nových stylů 
se starožitnými. Je hezké, když to 
má nápad a když jsou lidé kreativní.  

My jsme doma vždycky nějaký 
nábytek různě přetírali a vyráběli 
poličky. Tohle se mi líbí. Když z nějaké 
staré věci uděláte novou a do toho 
si koupíte super extra poličku. Je mi 
jedno jestli ta skříňka je nová nebo 
stará, ale musí mít nějakou tvář. Vše 
musí být v symbióze. Jako studenti 
jsme se hodně stěhovali a pokaždé 
malovali, pokaždé to bylo jiné  
a pokoj měl vždy jinou duši.

A máte něco svého, bez čeho 
Vaše domácnost opravdu nikdy 
nebude tím pravým domovem ať  
už žijete kdekoliv? 
Je to lampa Adélka, kterou jsem 
koupila ve starožitnictví. Taková 
retrolampa ve stylu bruselu. Má tři 
stínítka a ještě původní staré barvy. 
Chudinka, taktak svítí. Máme tu však 
šikovné a obětavé elektrikáře, kteří 
mi ji dali do pořádku. A  jinak jsou 
to kytky. Tady sice dočasně bydlím 
v malém kamrlíku, kde nemám ani 
kuchyň, ale mám tam tolik kytek, že 
se ani nemůžu pohnout.

Od jedné praktické věci ke druhé. 
Máte vůz, jste řidička?
Jsem řidička, ale takového starého 

autíčka a už by taky chtělo nějakou 
výměnu. Řídím ráda a čím častěji 
jezdím, tím víc. Bojím se ale dálnice. 
Když nemusím, tak do Prahy jedu 
vlakem. Letos jsem si poprvé zkusila 
řídit až do Itálie, kam jsme jely  
s kamarádkou. Řídit auto po dálnicích 
je však velmi nebezpečné a takový 
motorismus ráda nemám, vyčerpává 
mě.  A ještě mám řidičák na motorku, 
ale bohužel jsem ji nikdy neměla a ani 
nikdy mít asi nebudu. 

Co preferujete za funkční prvky 
vozu?
Ráda bych, aby to byl spolehlivý vůz. 
To je pro mě nejdůležitější. Ne abych 
s tím každou chvíli jezdila do opravny. 
Chtěla bych tak minimálně 1.6, když 
už se na tu dálnici dostanu, abych  
aspoň někoho předjela.

A bude Vaše další auto velké  
a žluté?
Jak víte že žluté? Opravdu. Protože 
jsem někde četla, že ta barva jde na 
silnici dobře vidět, tak aby mě všichni 
viděli. To jsem říkala i na lyžích – že 
potřebuju výraznou kombinézu, aby 
všichni viděli, že právě jedu.  
   /JB/

To je otázka i pro mě samotnou. Třeba 
možnosti pro skloubení divadelní 
profese a rodinného života si myslím, 
že Zlín poskytuje. I když co pozoruju 
na kolezích, tak je to hodně těžké. 
Ale není tady možnost takového 
pracovního vytížení jako v Praze. Mě 
se Praha líbí, dýchá na mě, možná  
k ní začínám pociťovat i větší přátelský 
vztah. Z hlediska architektury se 
nebojím žít v žádném městě, mě je to 
docela jedno. 

rozhovor s Petrou Hřebíčkovou, herečkou městského divadla ve Zlíně AUTOLINE

(Foto: Archiv Městského divadla Zlín )

(foto: Petr Podsedník)

Pohodové bydlení nejen 
v roce 2009 Vám přeje 
AGENTURA ZVONEK
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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

       

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

nedakonice (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)

      

ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na 

       

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

vážany (okr. UH)

      

       

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 ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na 

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


       

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)

    

HLEDÁME:
· RODINNÝ DŮM 3+1, 4+1 do 
15 km od Uherského Hradiště. 
I k rekonstrukci. Nutný alespoň 
menší dvorek. Finance zajištěny.

· MENŠÍ RODINNÝ DŮM na trase 
Uherské Hradiště – Otrokovice. 
I k rekonstrukci. Zahrada není 
podmínka. Platba ihned 
v hotovosti !

· BYT 1+1, 2+1 v UH či Starém 
Městě. Možno i družstevní. 
Velmi spěchá.

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 603 432 409
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HLEDÁME:HLEDÁME:
· · 
15 km od Uherského Hradiště. 15 km od Uherského Hradiště. 
I k rekonstrukci. Nutný alespoň I k rekonstrukci. Nutný alespoň 
menší dvorek. Finance zajištěny.menší dvorek. Finance zajištěny.

· · 
Uherské Hradiště – Otrokovice.Uherské Hradiště – Otrokovice.
I k rekonstrukci. Zahrada není I k rekonstrukci. Zahrada není 
podmínka. Platba ihned podmínka. Platba ihned 
v hotovosti !v hotovosti !

       

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)

    

       

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)

    

ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na WWW.ZVONEK.CZWWW.ZVONEK.CZještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na 

       

Prodej RD 2+1 v klidné části obce. V domě proběhla 
částečná rekonstrukce - vybudování koupelny a WC, 
podlahy. Kuchyň propojena s obývacím pokojem.

Polešovice (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.


       

RD 3+1, celý podsklepený. Možnost dobudování 
dalších místností, topení plynové, voda obecní. 
Součástí prodeje je i garáž. Pozemek  618 m2. 

osvětimany (okr. UH)

    

       

Prodej RD 3+kk Břestek - Chabaně, pozemek 
2.878 m2. Domek je částečně zrekonstruovaný. 
Přes pozemek protéká potok a je zde ovocný sad.

Břestek (okr. UH)

    

DB 2+1 - 45 m
stavu. Dům je kompletně zrekonstruovaný - za-
teplení, lodžie, stupačky, střecha. Byt je volný ihned.


       

RD 4+1, ze smíšeného zdiva, velká zahrada 452 m2, 
dvůr s hospodářskými budovami, sklep. Ústřední 
topení na plyn, zaveden vodovod a kanalizace.

ostrožská nová ves (okr. UH)

    

MOŽNOST
SLEVY!

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


osvětimany (okr. UH)

       

Prodej RD 4+1 po rekonstrukci, v klidné části 
obce. Vytápění ústřední plynové. V obývacím 
pokoji je krb, upravená zahrada s bazénem.

Topolná (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.


       

Rodinný dvoupodlažní dům 3+1 a 1+1, garáž 
a další volné prostory. Dům je vytápěn ply-
novým topením, zahrada o ploše 300 m2.

staré Město (okr. UH)

    

Prodej RD 4+1 po rekonstrukci, v klidné části 
obce. Vytápění ústřední plynové. V obývacím 
pokoji je krb, upravená zahrada s bazénem.


       

RD 5+1 v řadové zástavbě, vedle domu je zahrada 
o šířce 12 m, lze využít i jako další stavební místo. Za 
domem je posezení s pergolou, krb, pěkná zahrada. 

Jalubí (okr. UH)

    

1+1 Uh. Hradiště (okr. UH)

RD 3+1, celý podsklepený. Možnost dobudování 
dalších místností, topení plynové, voda obecní. 
Součástí prodeje je i garáž. Pozemek  618 m


ostrožská nová ves 

       

Rodinný dům 2+1 s garáží a menším dvorkem. 
V domě je zbudována nová elektroinstalace a roz-
vody vody. Vytápění je elektrickými přímotopy. 

Bánov (okr. UH)

    

SLEVA! SLEVA!

       

Prodej bytu 2+kk Uherské Hradiště - Mojmír, po 
rekonstrukci veškerých rozvodů, koupelny, plas-
tová okna. Celková plocha bytu 44 m2.

2+kk Uh. Hradiště (okr. UH)

    

SLEVA!

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


       

Nový, prostorný byt 3+kk v OV na Sadské výšině. Je 
kolaudován před 3 lety, plocha bytu je cca 100 m2 + 
velká terase 20 m2 + 2 sklepy + 2 parkovací místa.

3+kk Uh. Hradiště (okr. UH)

    

2+kk Uh. Hradiště (okr. UH)

       

Byt 2+1 v novostavbě bytového domu Staré Město. 
Byt má balkon + velký zděný sklep. V ceně je 
kuchyně značky Hanák. Nízké měsíční náklady.

2+1 staré Město (okr. UH)
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Koliba U černého medvěda nabízí komfortní ubytování v sedmi 
dvoulůžkových pokojích a dvou apartmá. V přízemí penzionu se nachází restau-
race, která nabízí nevšední kulinářské zážitky tradičních, ale i světových specialit, 
připravovaných na otevřeném ohništi, stylové prostředí pro slavnostní příležitosti 
a nezapomenutelnou atmosféru při pravidelných večerech živé hudby.

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

TĚŠÍMe se nA vAŠi nÁvŠTĚvU!

inzerce
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Pobočka VESELÍ n./Moravou
Tř. Masarykova 137
tel: 518 323 620, 739 456 086

       

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 

vracov (okr. Ho)

       

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

vnorovy (okr. Ho)

    

okres HODONÍN
       

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

    

WWW.ZVONEK.CZ

       

RD 3+1 po rekonstrukci – nové rozvody, nové to-
pení, omítky, podlahy, podhledy na stropě. K domu 
náleží vinohrad (1936 m2) v obci Bzenec s chatkou.

Tvarožná lhota (okr. Ho)

    

       

DB 3+1 ve Veselí nad Moravou na sídlišti 
Chaloupky. Pěkně zrekonstruovaný byt, 7. p., 
65 m2, sklepní kóje a balkon.

3+1 veselí n./M. (okr. Ho)

    

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


Tvarožná lhota (okr. Ho)

       

Prodeji bytu 1+1 na sídlišti Hutník ve Veselí 
nad Moravou, 2.np, 33 m2, krásně zrekon-
struovaný, zděné jádro, kuchyň, OV.

1+1 veselí n./M. (okr. Ho)

    

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

· Ihned koupíme RODINNÝ DŮM 
v Moravském Písku.
Cena do 2. mil. Velmi spěchá.

NABÍDNĚTE NEMOVITOST 
NA TEL: 603 432 409

7

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

ZDE MŮŽE BÝT I VAŠE NEMOVITOST - VOLEJTE ZDARMA 800 ZVONEK / 800 986 635
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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)

    

       

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)

    

vápenice (okr. UH)

       

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)

    

       

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)

    

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������������

pobočka Uherský Brod
Masarykovo nám. 102 (1. patro budovy GE Money)
tel.: 603 246 683, 603 432 409

okres UHERSKÉ HRADIŠTĚ

WWW.ZVONEK.CZ

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!

SLEVA! SLEVA!

       

Prodej RD k demolici s pozemkem v Hradčovicích - 
Lhotce. Celková výměra pozemku je 1.446 m2. Dům 
je v řadové zástavbě, šířka pozemku cca 15 m. 

Hradčovice (okr. UH)

    

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


       

Přízemní RD 2+1 v obci Suchá Loz. Kombinace 
vytápění – ústřední plynové + tuhá paliva. Garáž 
ve dvoře pro 2 automobily, velká zahrada.

suchá loz (okr. UH)

    

Přízemní RD 2+1 v obci Suchá Loz. Kombinace 
vytápění – ústřední plynové + tuhá paliva. Garáž 
ve dvoře pro 2 automobily, velká zahrada.


       

RD 4+1 Uh. Brod v bezprostřední blízkosti centra. 
Dům je částečně podsklepený, napojen na všechny 
IS.  Dům je svou polohou i vhodný i k podnikání. 

Uherský Brod (okr. UH)

    

Prodej RD k demolici s pozemkem v Hradčovicích - 
Lhotce. Celková výměra pozemku je 1.446 m
je v řadové zástavbě, šířka pozemku cca 15 m. 


       

Dvoupodlažní RD - Bánov 3+2. Ve dvoře je garáž 
a hospodářské přístavby. K domu náleží zahrada 
o ploše 950 m2. Dům je vytápěn plynem.

Bánov (okr. UH)

    

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


Rudice (okr. UH)

       

Družst. byt 3+1 Uherský Brod - sídl. Olšava. Byt 
je po kompletní rekonstrukci, 72 m2.  Bezprob-
lémové parkování přímo u domu.

3+1 Uh. Brod (okr. UH)

    

vlčnov (okr. UH)

Družst. byt 3+1 Uherský Brod - sídl. Olšava. Byt 
je po kompletní rekonstrukci, 72 m
lémové parkování přímo u domu.


       

Byt 2+1 Uherský Brod - v klidné části města, 
zděný, družstevní byt - možnost převodu do OV. 
Dům prošel celkovou rekonstrukcí. Nízké náklady.

2+1 Uh. Brod (okr. UH)

    



· VOLEJTE 577 200 100,  603 246 680, 602 722 700VOLEJTE 577 200 100,  603 246 680, 602 722 700

BYTY - PRODEJ (okr. ZLÍN)
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Vel. Lokalita Ulice Vlastnictví Plocha Patro/celkem Zdivo Balkon/lodžie Výtah Úpravy/rekonstrulce Cena

1+1 Vizovice štěpská OV 36 8/8. panel balkon Ano původní 788.000 kč

1+1 Zlín u trojáku DB 30 suterén panel Ne Ne původní 910.000 kč

1+1 Zlín česká DB 33 4/8. panel Ne Ne původní 920.000 kč

1+1 Zlín nad stráněmi OV 35 1/2 panel Ne Ne původní 1.190.000 kč

1+1 Malenovice tyršová DB 35 1/4. cihla balkon Ne částečná rekonstrukce 1.195.000 kč

1+1 Zlín Nivy OV 39 1/5. cihla balkon Ne původní 1.199.000 kč

1+kk Zlín Družstevní DB 30 1/6. panel balkon Ano původní 980.000 kč

1+kk Zlín na Honech OV 30 1/5. cihla balkon Ano v novostavbě 1.190.000 kč

1+kk Zlín Podlesí Nájemní 40 4/5. cihla balkon Ano v novostavbě 1.236.000 kč

2+1 Zlín slezská DB 43 2/8. panel Ne Ano původní 1.150.000 kč

2+1 Zlín Podlesí DB 43 6/6. panel Ne Ano původní 1.250.000 kč

2+1 Zlín na Honech OV 43 1/6. panel Ne Ano původní 1.299.000 kč

2+1 Zlín větrná OV 54 1/2. panel Ne Ne původní 1.370.000 kč

2+1 Malenovice tř. svobody OV 50 9/11 panel balkon Ano částečná rekonstrukce 1.400.000 kč

2+1 Zlín Benešovo nábř. OV 69 4/5. cihla ne Ne částečná rekonstrukce 1.550.000 kč

2+1 Zlín snP OV 43 4/8. panel Ne Ano po rekonstrukci 1.490.000 kč

2+1 Zlín sokolská OV 60 3/3. cihla Ne Ne částečná rekonstrukce 1.590.000 kč

2+1 Zlín Zborovská OV 55 1/4. panel balkon Ne původní 1.599.000 kč

2+1 Zlín Dukelská OV 53 1/4. panel balkon Ne po rekonstrukci 1.790.000 kč

2+1 Zlín Padělky OV 71 2/4. panel Ne Ne částečná rekonstrukce 1.874.000 kč

2+1 Zlín kúty OV 60 2/7. panel balkon Ano částečná rekonstrukce 1.872.000 kč

2+1 Zlín sokolská OV 56 1. cihla Ne Ne úpravy, zateplení 1.690.000 kč

2+kk Zlín Podlesí Nájemní 60 4/5. cihla balkon Ano v novostavbě 1.585.000 kč

2+kk Zlín Podlesí Nájemní 60 3/5. cihla balkon Ano v novostavbě 1.650.000 kč

3+1 Zlín na Honech iii DB 68 7/7 panel lodžie Ano nová okna, původní stav 1.550.000 kč

3+1 Zlín lazy OV 66 2/4 cihla Ne Ne kompletní rekonstrukce 2.050.000 kč

3+1 Zlín okružní DB 70 3/8 panel lodžie Ano částečná rekonstrukce 1.650.000 kč

3+1 Zlín snP OV 70 4/8 panel lodžie Ano zděné jádro, nová okna 1.690.000 kč

3+1 Zlín malenovice OV 62 4/12 panel lodžie Ano část. rekonstrukce 1.690.000 kč

3+1 Zlín na Honech  DB 72 6/8 panel lodžie Ano rekonstrukce 1.699.000 kč

3+1 Zlín Podlesí DB 70 6/8 panel lodžie Ano reko., cena bez provize 1.850.000 kč

3+1 Zlín malenovice OV 65 9/11 panel lodžie Ano část. rekonstrukce 1.860.000 kč

3+1 Zlín Podlesí v DB+město 100 1/5 cihla dva balkony Ano nový, prostorný 1.997.000 kč

3+1 Zlín Benešovo nábř. OV 76 2/4 panel Ne Ne rekonstruovaný 2.545.000 kč

3+1 Zlín okružní DB 72 6/8 panel lodžie Ano rekonstrukce 1.990.000 kč

3+1 Zlín kúty OV 85 6/7 panel balkon Ano luxusní rekonstrukce 2.380.000 kč

4+1 Zlín křiby DB 80 2/5 panel balkon Ano původní stav 1.790.000 kč

4+1 Zlín slunečná OV 89 4/5 panel lodžie Ano rekonstrukce koupelny 2.000.000 kč

VOLEJTE ZDARMA
800 986 635 |800 ZVONEK

NABÍDNĚTE NÁM BYT, RD, CHATU, 
POZEMEK - VŠE ZA VÁS VYŘÍDÍME!

... MÁME ZÁJEMCE, KTEŘÍ HLEDAJÍ 
PRÁVĚ VAŠI NEMOVITOST!



       

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)

 

       

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)

 

       

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 

       

Čtvrtdomek s přístavbou po celkové rekonstrukci, 
přebudován na 4+1. Okrasná zahrada, klidné po-
sezení, grilování. Cena uvedena bez provize RK.

čtvrtdomek Zlín (okr. Zl)

 

       

Dvougenerační RD v žádané lokalitě, 
v původním stavu, rekonstrukce nutná. 2x byt 
2+1, garáž umístěná na zahradě za domem.

Brumov - Bylnice (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 m

čtvrtdomek Zlín 

       

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)

 

  

       
Zahájení stavby: duben 2009. Bytová jed-
notka o podlahové ploše 183 m2 + 43 m2 terasy 
v novostavbě viladomu. Samostatná dvoumístná 
garáž, luxusní bydlení v pěkné lokalitě!  

Zlín - Filmové ateliéry

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.

       

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

Bohuslavice (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 

       

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)

 

SLEVA!

       

RD 4+1 v Bohuslavicích, novostavba z r. 2005.  
Výborný, velký sklep, veškerá infrastruktura 
v místě, vlastní studna, parkování u domu.

Bohuslavice u Zlína (okr. Zl)

 

SLEVA!

NOVINKA!

ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na ještě větší naBíDku nemovitostí najDete na 

       

Pozemek o výměře 3.526 m2, mírně svažitý, par-
cela s výměrou 613 m2 je stavební, veškeré IS na 
pozemku, kanalizace je napojena na čističku.

lhota u Zlína (okr. Zl)

 

SLEVA!

Zlín - Želechovice (okr. Zl)

       

RD Zlín - Louky k bydlení i ke komerčním účelům, 
vícegenerační RD, velký dvůr, zahrada, parkování 
ve dvoře pro více aut. Výborná dostupnost i poloha.

Zlín - louky (okr. Zl)

 

SLEVA!



       

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)

 

       

Nabízíme pozemek ke stavbě rodinného domku 
v obci Březnice, voda není, elektrika a plyn je do 
vzdálenosti 80 m, celková plocha: 1.500 m2.

Březnice (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)

 

       

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.

       

Kompletně zrekonstruovaný baťovský 
půldomek v atraktivní lokalitě v blízkosti cen-
tra Zlína, pozemek v OV u domu.

Zlín - Štefánikova (okr. Zl)

 

pobočka OTROKOVICE
ul. Havlíčkova 780 
(u vlakového nádraží)

       

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)

 

       

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)

 

WWW.ZVONEK.CZ

Kompletně zrekonstruovaný baťovský 
půldomek v atraktivní lokalitě v blízkosti cen-
tra Zlína, pozemek v OV u domu.

Zlín - Prštné (okr. Zl)

       

Stavební pozemek (1.220 m2) v okrajové části 
obce Halenkovice - 5 km od Otrokovice, rozměry 
cca 25 x 49 m, ke stavbě rodinného domku.

Halenkovice (okr. Zl)

 

       

Nabídka zasíťovaného pozemku (557 m2) v 
okrajové části Tlumačova, možnost stavby RD, 
nebo ke komerčním účelům, IS na pozemku.

Tlumačov (okr. Zl)

 

       

Velmi pěkný pozemek v centru Napajedel v pěkné 
lokalitě - proluka ve stávající zástavbě. Celková 
plocha je 1031m2. Veškeré IS u paty pozemku.

napajedla (okr. Zl)

 

       

Pozemek obdélníkovitého tvaru určený pro 
výstavbu rodinného domu o výměře 1.760m2. 
Veškeré inženýrské sítě u paty pozemku.

ostrata (okr. Zl)

 

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.

       

Půldomek s přístavbou (verandou) a dvěma 
předzahrádkama ve vlastnictví majitele, po 
rekonstrukci. Možno přikoupit garáž.

Zlín - letná (okr. Zl)

 

Pozemek obdélníkovitého tvaru určený pro 
výstavbu rodinného domu o výměře 1.760m
Veškeré inženýrské sítě u paty pozemku.

       

Půldomek na velmi pěkném místě s garáží, 
příjezdem a přístavbou, ihned volný, poze-
mek ve vlastnictví; velmi zajímavá nabídka.

Zlín - letná (okr. Zl)

 

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.
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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

Tel.: 577 102 782

kuchyně – sedačky – nábytek
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· nabídka vybraných projektů nové výstavby · další nabídky na www.zvonek.cz 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

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 1.569.000 Kč
Kontakt: 577 200 100, 603 246 680

Typ Podlahová plocha Cena vč. standard. 
vybavení

2+kk 64,33 m2 1.792.650 Kč

2+kk 53,14 m2 1.569.780 Kč

3+kk 80,45 m2 2.325.600 Kč

3+kk 76,18 m2 2.228.700 Kč

3+kk 83,06 m2 2.374.050 Kč

3+kk 74,58 m2 2.180.250 Kč

Vyřídíme Vám 
výhodné 

fi nancování!

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

Tel: 577 200 100,
603 246 680

CENA ZA PODLAŽNÍ PLOCHU OD 30.000 Kč/m2!

SLEVA U VŠECH BYTŮ! AŽ 125.000 Kč!



· 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

bytové domy 
Zelinova

Zlín - Kozlův Žleb

nejžádanější nové byty 
ve Zlíně

GARÁŽovÁ sTÁnÍ

v PoDZeMnÍcH GARÁŽÍcH ZAPARKUJeTe 
RYcHle, PoHoDlnĚ A BeZPečnĚ!

GARÁŽovÁ sTÁnÍ Ke KoUPi i K PRonÁJMU iHneD! 
V lokalitě již dokončené výstavby „Zlín - Jižní Svahy, Kozlův Žleb“. 

informace - tel.: 605 981 494, 605 416 929

PRonÁJeM neBYTovÝcH PRosToR

KoMeRčnÍ PRosToRY K PRonÁJMU 
ZlÍn - KoZlŮv ŽleB

Komerční prostory o velikostech 27 až 106 m2, samostatný vstup, 
zázemí, parkoviště. Prostory jsou vhodné pro různé druhy služeb 
(např. potraviny, kanceláře, lékařská ordinace, fi tness atd.) Možnost 
stavebních úprav. Ihned k dispozici! Výhodné cenové podmínky!
info na tel.: 605 981 494

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY 2+KK, 3+KK, 4+KK V BLOCÍCH B7, B8!
DOKONČENÍ:  LEDEN - BŘEZEN 2009

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY



Nové byty VIZOVICE - JANOVA HORA

nabízíme byty v novostavbě na janově hoře ve vizovicích 
ve velikostech 2+kk, 2+1, 3+1, 5+1 (40 - 128 m2).

ke každému bytu patří sklep a kotelna, je možno přikoupit garáž nebo 
parkovací 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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· v každém bytovém domě 12 bytů 
   a 4 garáže
· 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 D - SRPEN 2009

BLOK H - LISTOPAD 2009
Blok e - ZKOLAUDOVÁNO

Moderní bydlení BRUMOV - BYLNICE
výstavba nových bytů v pěti podlažním bytovém domě na sídlišti  Družba 
v Brumově - Bylnici. Byty jsou o velikosti  2+kk (52 m2) a 3+kk (67,55 - 77 m2).

od 1.327.440 Kč
Kontakt: 577 200 100, 603 246 680, 602 722 700

Vydáno 
stavební 
povolení!

· 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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
pátek 16. 1. 2008 (13 - 17 hod.)
sobota 17. 1. 2008 (9 - 14 hod.)

ZIMNÍ AKCE /Platí Do 31.1.2009/

VÁNOČNÍ SLEVA 30.000 KČ!

ukázka dispozičního řešení bytu 3+kk



DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
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BYTY V OTROKOVICÍCH
ihned k nastěhování

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

· 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

���� ���� � ������������ ����

MALENOVICE - SOKOLOVSKÁMALENOVICE - SOKOLOVSKÁ
Prodej osmi nových bytových 
a nájem čtyř nebytových jednotek 
v polyfunkčním domě na ulici soko-
lovská v malenovicích. k dispozici 
jsou čtyři byty o velikosti  2+kk a čty-
ři byty o velikosti  3+kk. ke každému 
bytu je v ceně i parkovací stání.

www.zvonek.cz
PRODEJ BYTŮ ZAHÁJEN

výHraDní ProDejce 
vyBranýcH BytŮ:

SLEVA 100.000 Kč na kuchyňskou linku!*

*Akce se týká bytu č. 1549/28

infolinka: 577 200 100, 603 246 680

ZKOLAUDOVÁNO!

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
pátek 16. 1. 2008 (13 - 17 hod.)
sobota 17. 1. 2008 (9 - 12 hod.)

VÁNOČNÍ AKCE: 
DO 31.1.2009 KUCHYŇSKÁ 

LINKA ZN. HANÁK (V HODNO-
TĚ 100.000 Kč) V CENĚ BYTU!



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

zd
e ostř

ihněte

VÝKUP ZA HOTOVÉ
A ZA NEJLEPŠÍ
MOŽNÉ CENY

NOVÝ 

VŮZ!

Volvo C30 1.6i klima, 2008
původní cena 485.900 Kč

Hummer H2 6.0i V8 H2, r. v. 2008  
původní cena 2.900.000 Kč, nyní jen 1.887.000 Kč bez DPH

NOVIN
KA!

Škoda Fabia 1.2i II klima, r. v. 2008
původní cena 372.000 Kč, nyní jen 255.000 Kč

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

zd
e ostř

ihněte

Volvo C30 1.6i klima, 2008
původní cena 485.900 Kč

Slevový kupón až 

30.000 Kč 

na Váš n
ový vůz *

zd
e ostř

ihněte

cena nyní 295.000 Kč

NÁŠ TIP!

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

plná výbava!

12/2008 - 01/2009MĚSÍČNÍ INZERCE WWW.AUTOLINE.CZ

AUTOLINE

-1.000.000 Kč!
-100.000 Kč!

-200.000 Kč!



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

Ford Mondeo 1.8 TD 

55.000 Kč
Vyrobeno 1998, koupeno v ČR, klimatizace, 2 x 
airbag, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha, výškově nastavitel-
né sedadlo řidiče, manuální převodovka.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

155.000 Kč
V provozu od 9/2003, koupeno v ČR, první ma-
jitel, aut. klimatizace, 6 rychlostních stupňů, 
4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

BMW X3 2.5i aut. klima 

469.000 Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v USA, 8 x air-
bag, ABS, aut. klimatizace, aut. převodovka, aut. 
zabrždění v kopci, CD přehrávač, centrál dálko-
vý, dělená zadní sedadla, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, mlhov-
ky, multifunkční volant, nastavitelný volant.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi Trendline 

375.000 Kč
V provozu od 09/2004,1. majitel, koupeno v ČR, 
aut. klimatizace, xenonové světlomety, stabili-
zace podvozku (ESP), tempomat, 4 x airbag, kli-
matizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, vyhřívané 
přední sklo, litá kola, originál autorádio.

Renault Master 2.8 DTi 

169.000 Kč
V provozu od 7/1999 , koupeno v Německu, 
1. majitel, užitkové vozidlo, stav dobrý, druh pa-
liva nafta, modrá metalíza, servisní knížka, pra-
videlný servis, nové tlumiče, nová listová pera.

Lexus SC430 4.3i V 

650.000 Kč
V provozu od 07/2002, koupeno v USA, 4 x air-
bag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převodov-
ka, CD měnič, CD přehrávač, centrál dálkový, 
deaktivace airbagu spolujezdce, dřevěné oblo-
žení, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. víko za-
vazadlového prostoru, el. zrcátka, imobilizér.

Ford Focus 1.8i 16V 92kW Ghia 

299.000 Kč
V provozu od 06/2006, aut. klimatizace, xeno-
nové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 
8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový.

Citroën Saxo 1.1i 

  85.000 Kč
V provozu od 11/2001, koupeno v ČR, airbag ři-
diče, zadní stěrač, centrální zamykání, el. před-
ní okna, manuální převodovka, pevná stře-
cha, rádio, otáčkoměr, imobilizér, dělená zad-
ní sedadla.

Škoda Fabia 1.4i MPi 

  99.000 Kč
V provozu od 06/2002, koupeno v ČR, první 
majitel, rádio, centrální zamykání, posilovač ří-
zení, imobilizér, nastavitelný volant, zadní stě-
rač, pevná střecha, otáčkoměr, manuální převo-
dovka, zámek řadicí páky, airbag řidiče.

Renault Scénic 2.0i 16v 

279.000 Kč
V provozu od 03/2005, koupeno v Německu, 
první majitel, klimatizace, senzor stěračů, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, palubní 
počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

Škoda Felicia 1.6i 

35.000 Kč
Vyrobeno 1996, koupeno v ČR, 2 x airbag, ABS, 
centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. 
přední okna, el. zrcátka, manuální převodovka, 
ostřikovače světlometů, otáčkoměr, pevná stře-
cha, rádio, zadní stěrač.

Škoda Octavia 1.6i 

 95.000 Kč
V provozu od 06/1997, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, ostřikovače světlometů, otáčkoměr, pa-
lubní počítač, pevná střecha.

119.000 Kč
V provozu od 10/2000, nebouráno, bez koroze, 
klimatizace, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, ABS, rádio, centrální zamykání, posilo-
vač řízení, imobilizér, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Renault Scénic 1.6i RX 16v digi klima 

  138.000 Kč
V provozu od 08/2000, první majitel, po vel-
kem servisu, 4 x airbag, ABS, aut. klimatizace, 
CD přehrávač, centrál dálkový, el. okna, el. zrcát-
ka, imobilizér, manuální převodovka, mlhovky, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, origi-
nál autorádio, palubní počítač, posilovač řízení.

Opel Corsa 1.4i servořízení 

  45.000 Kč
V provozu od 03/1998, koupeno v Německu, 
2 x airbag, ABS, rádio, centrál dálkový, posilovač 
řízení, imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, 
venkovní teploměr, manuální převodovka.

Renault Scénic 1.9 DTi, klima 

   90.000 Kč
Koupeno v Německu, vyrobeno 1999, 4 x air-
bag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, ma-
nuální převodovka, mlhovky, nastavitelný vo-
lant, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, 
rádio, střešní nosič, tažné zařízení.

Kia Sportage 2.0 TDi 4x4 klima

ZDE MŮŽE BÝT VAŠE VOZIDLO 

- PRODEJ V NAŠÍ REŽII

VYUŽIJTE PRODEJE VAŠEHO 
MILÁČKA V LUXUSNÍM 
VYTÁPĚNÉM SALÓNU.



mobil: 777 552 088, 602 517 345    e-mail: auto@automp.cz   www.autoline.cz 3

Největší nabídka off roadů a MPV ve Zlínském kraji

Rover Range Rover 2.8 HSE Sport 

990.000 Kč
V provozu od 01/2006, koupeno v ČR, 1. majitel, 
nebouráno, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
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.

Fiat Seicento 1.1i 

60.000 Kč
Vyrobeno 2000, stahovací střecha, garážováno, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
zadní stěrač, shrnovací střecha, příprava pro rá-
dio, manuální převodovka.

Opel Zafi ra 2.0 DTi 

129.000 Kč
Vyrobeno v r. 2000, klimatizace, tempomat, 
4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál auto-
rádio, centrál dálkový, multifunkční volant, pa-
lubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, indiká-
tor parkování, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Nissan Primera 2.0i 16v navigace 

  175.000 Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, aut. kli-
matizace, klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 6 x air-
bag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio.

Audi A6 2.4i 

190.000 Kč
V provozu od 01/1998, koupeno v Rakousku, 
4 x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. pře-
vodovka, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, mlhovky, 
nastavitelný volant, nezávislé topení, originál 
autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

Opel Corsa 1.0i 

49.900 Kč
V provozu od 04/1999, koupeno v ČR, alarm, 
centrál dálkový, el. přední okna, imobilizér, ma-
nuální převodovka, posilovač řízení, zadní stě-
rač, pevná střecha, venkovní teploměr, air-
bag řidiče.

Opel Vectra 2.0i 16V, klima 

66.000 Kč
Vyrobeno 1997, aut. klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, multifunkční vo-
lant, palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Peugeot 307 2.0 HDi 

169.000 Kč
V provozu od 06/2003, nebouráno, klimatizace, 
6 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD pře-
hrávač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení, dělená zadní se-
dadla, imobilizér, tónovaná skla.

Mitsubishi Carisma 1.6i klima 

89.000 Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v Německu, 
aut. klimatizace, 4 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrální zamy-
kání, vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Alfa Romeo 156 1.6i 16v TSpark plyn 

 199.999 Kč
V provozu od 12/2002, koupeno ve Francii, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, multifunkční vo-
lant, palubní počítač, mlhovky. 

Audi A6 2.5 TDi tiptronic Quatro 

231.000 Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v ČR, nebourá-
no, aut. klimatizace, xenonové světlomety, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřidi-
telná sedadla, ABS, litá kola, CD měnič.

Ford Transit 2.4 TDCi 350L 

  268.908 Kč bez DPH
V provozu od 06/2004, první majitel, nebourá-
no,  protiprokluzový systém kol (ASR), el. zrcát-
ka, vyhřívaná zrcátka, ABS, centrál dálkový, po-
silovač řízení, imobilizér, pevná střecha, přípra-
va pro rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidi-
če, otáčkoměr, manuální převodovka.

Citroën Xsara Picasso 2.0 HDi klima 

  175.000 Kč
V provozu od 01/2003, aut. klimatizace, 4 x air-
bag, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, rádio, cent-
rál dálkový, palubní počítač, mlhovky, deaktiva-
ce airbagu spolujezdce, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Ford Escort 1.8 TD klima 

  60.000 Kč
V provozu od 02/1998, koupeno v Německu, 
klimatizace, 2 x airbag, el. přední okna, CD pře-
hrávač, ABS, rádio, centrální zamykání, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, střešní nosič, dřevěné obložení, nastavitel-
ný volant, zadní stěrač.

Hyundai Atos 1.0

75.000 Kč
V provozu od 05/1999, nebouráno,  airbag řidi-
če, centrální zamykání, el. okna, imobilizér, ma-
nuální převodovka, rádio.

Rover Range Rover 2.5 TDS, klima 

189.000 Kč
V provozu od 01/1999,  aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), pohon 4 x 4, 2 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., rá-
dio, centrál dálkový, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Fiat Punto 1.9 JTD, klima 

 115.000 Kč
V provozu od 11/2001, koupeno v Německu, 
klimatizace, 4 x airbag, el. přední okna, ABS, rá-
dio, centrální zamykání, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, výš-
kově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Volkswagen Golf 1.6i klima 

 144.000 Kč
V provozu od 04/1999, koupeno v Německu, 
aut. klimatizace, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, střešní šíbr el., 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní po-
čítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla. 
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Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 57 711 93 33-5    fax: 57 792 23 804

Využijte krytý autosalon k prodeji Vašeho miláčka

Citroën Berlingo 1.9 D multispace klima 

155.000 Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v Itálii, servisní 
knížka, nová baterie, po výměně oleje, rozvodo-
vého řemene, 1.majitel v ČR, klimatizace,  
2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, originál autorádio, centrál dálkový, panora-
matická střecha, mlhovky.

Volkswagen Passat 1.9 TDi 96kW 

258.000 Kč
V provozu od 03/2002, vyrobeno v Německu, 
nebouráno, aut. klimatizace, satelitní naviga-
ce, xenonové světlomety, stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, 8 x airbag, klimati-
zovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Peugeot 206 1.6i klima 

   124.000 Kč
V provozu od 10/2000, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení, dělená zadní se-
dadla, imobilizér, tónovaná skla.

Renault Clio 1.2i klimatizace 

  118.000 Kč
V provozu od 06/2002,koupeno v ČR, první ma-
jitel, klimatizace, 4 x airbag, el. přední okna, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, mlhovky, 
deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Audi A4 2.5 TDi S-packet 

299.000 Kč
V provozu od 05/2004, nebouráno, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, ABS, rádio, CD měnič, originál autorádio, 
centrál dálkový, ostřikovače světlometů.

Fiat Punto 1.1i 

63.000 Kč
V provozu od 10/1997, koupeno v Itálii, alarm, 
centrál dálkový, imobilizér, manuální převodov-
ka, nastavitelný volant, pevná střecha, rádio, 
výškově nastavitelná sedadla, zadní stěrač.

Volkswagen Touareg 3.2i V6

595.000 Kč
V provozu od 01/2005, první majitel, aut. klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, senzor stě-
račů, tempomat, senzor světel, 10 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Peugeot 106 1.4i 

38.000 Kč
Vyrobeno v r. 1994, koupeno v Německu, el. 
přední okna, rádio, originál autorádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, zadní stěrač, otáčko-
měr, manuální převodovka.

Ford Transit 2.5 D

105.000 Kč
V provozu od 11/1999, koupeno v Němec-
ku, airbag řidiče, centrální zamykání, el. zrcát-
ka, imobilizér, manuální převodovka, posilovač 
řízení, rádio, tažné zařízení, vyhřívaná zrcátka, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče. 

Avia Odtahovka 3.3 

55.000 Kč
Hydraulický naviják, stav a počet km nezjiš-
těn, rádio, tažné zařízení, manuální převodovka, 
barva červená, druh - nákladní, palivo - nafta.

Peugeot 206 1.9 D

87.000 Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v Itálii, klimati-
zace, el. zrcátka, el. přední okna, litá kola, centrál 
dálkový, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, příprava pro 
rádio, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Renault Mégane 1.6i 16v Scénic 

  195.000 Kč
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, senzor stěračů, senzor světel, 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 1.6i klima

     78.000 Kč
V provozu od 06/1997, koupeno v ČR, klima-
tizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá 
kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, výškově nastavitelná sedadla, 
střešní nosič, nastavitelný volant.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

     155.000 Kč
V provozu od 09/2004, vyrobeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, cent-
rální zamykání, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Nissan 350 Z 3.5i PowerPack klima 

420.000 Kč
V provozu od 03/2004, koupeno v D, doklady  
a garance původu a stavu, 6 rychlostních stup-
ňů, 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD měnič, 
CD přehrávač, centrál dálkový, el. okna, el. seři-
ditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, multifunkční volant.

Volvo XC90 2.4 D5 

424.370 Kč bez DPH
V provozu od 11/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, nebouráno, aut. klimatizace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), pohon 4 x 4, tem-
pomat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Škoda Fabia 1.4i klima

    118.000 Kč
V provozu od 11/2000, koupeno v ČR, prv-
ní majitel, nebouráno, 2 x airbag, ABS, centrál-
ní zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, imobilizér, klimatizace, klimatizovaná při-
hrádka, manuální převodovka, mlhovky, nasta-
vitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Škoda Octavia 1.9 TDi II aut.klima 

 409.000 Kč
V provozu od 01/2008, koupeno v Německu,  
v plné záruce, nebouráno, aut. klimatizace, sta-
bilizace podvozku (ESP), tempomat, 10 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Škoda Fabia 1.2i 12v, klima 

  179.000 Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1. majitel, klimatizace, protiprokluzový sys-
tém kol (ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá 
kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, ml-
hovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima 

159.000 Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v ČR, první 
majitel, nebouráno, klimatizace, 2 x airbag, kli-
matizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
centrální zamykání, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

www.autoline.cz



mobil: 777 552 088, 602 517 345    e-mail: auto@automp.cz 5

Prodejní plocha 12.000 m2

Mercedes-Benz C 250 D 2.5

99.000 Kč
V provozu od 10/1995, klimatizace, tempo-
mat, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, EDS, originál auto-
rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač říze-
ní, imobilizér, tónovaná skla, výškově nastavitel-
ná sedadla, potahy kůže, dřevěné obložení.

Renault Scénic 1.9 DCi, klima

142.000 Kč
V provozu od 10/2000, 4 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
litá kola, manuální převodovka, mlhovky, nasta-
vitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, 
pevná střecha, posilovač řízení, střešní nosič.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

   149.000 Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, rádio, centrální zamykání, pa-
lubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér.

Toyota Avalon 3.5i V6 24v VVT-i, klima

  595.000 Kč
V provozu od 01/2005, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), čtyřzónová klimatizace, tempomat, 
6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná seda-
dla, CD přehrávač, střešní šíbr elektr., ABS.

Citroën C5 1.8i 16V klima 

182.000 Kč
V provozu od 09/2003, 8 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobili-
zér, manuální převodovka, nastavitelný volant, 
originál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač, 
pevná střecha, posilovač řízení, senzor stěračů.

Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V, klima 

219.000 Kč
V provozu od 07/2003, 10 x airbag, 6 rychlost-
ních stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD přehrá-
vač, centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka, imobi-
lizér, litá kola, manuální převodovka, mlhovky, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, origi-
nál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

BMW 530D 3.0

230.000 Kč
V provozu od 11/1999, koupeno v Německu, 
aut. klimatizace, satelitní navigace, televize, xe-
nonové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), tempomat, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., rádio.

Citroën Berlingo 2.0 HDi, klima 

199.000 Kč
V provozu od 08/2003, koupeno v Německu, 
nebouráno, 4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dě-
lená zadní sedadla, el. okna, imobilizér, klima-
tizace, litá kola, manuální převodovka, nastavi-
telný volant, otáčkoměr, pevná střecha, posilo-
vač řízení, rádio.

Opel Corsa 1.2i 16v EasyTronic 

118.000 Kč
V provozu od 2/2001, nebouráno, protiproklu-
zový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, mlhovky, posilovač řízení.

Peugeot 206 1.4 HDi 

     135.000 Kč
V provozu od 01/2004, koupeno v F, 8 x airbag, 
ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace 
airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. 
přední okna, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, nastavitelný volant, originál auto-
rádio, pevná střecha, posilovač řízení.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima 

150.000 Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, ABS, CD přehrávač, centrální zamykání, dě-
lená zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, 
imobilizér, klimatizace, klimatizovaná přihrád-
ka, manuální převodovka, mlhovky, nastavitel-
ný volant, otáčkoměr, palubní počítač.

Nissan 350 Z 3.5i V6 

 599.000 Kč
V provozu od 3/2006, koupeno v USA, prv-
ní majitel, nebouráno, 4 x airbag, 6 rychlost-
ních stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD přehrá-
vač, centrál dálkový, el. okna, el. zrcátka, imobi-
lizér, litá kola, manuální převodovka, nastavitel-
ný volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Škoda Fabia 1.2i 

     127.000 Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, 1. maji-
tel, nebouráno, 2 x airbag, CD přehrávač, cent-
rální zamykání, dělená zadní sedadla, el. přední 
okna, imobilizér, litá kola, manuální převodov-
ka, nastavitelný volant, otáčkoměr, pevná stře-
cha, posilovač řízení, rádio, tažné zařízení.

Opel Corsa 1.0i 12v 

    128.000 Kč
V provozu od 02/2004, koupeno v F, nebourá-
no, klimatizace, stabilizace podvozku (ESP), 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Hummer H2 6.0i V8 H2 

1.887.000 Kč bez DPH
Vyrobeno v 01/2007, koupeno v USA, první ma-
jitel, aut. klimatizace, satelitní navigace, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), 6 rychlostních 
stupňů, pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Ford Mondeo 2.0 TDDi klima 

  189.000 Kč
V provozu od 02/2003, koupeno v Německu, 
klimatizace, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, CD přehrávač, rádio, centrál dál-
kový, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, 
nastavitelný volant, zadní stěrač. 

Volkswagen Golf 1.6i 16v, klima 

   169.000 Kč
V provozu od 09/2001, koupeno v ČR, nebourá-
no ,klimatizace, 2 x airbag, ABS, litá kola, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově na-
stavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Nissan Murano 3.5i V6 S XTronic 

 635.000 Kč
V provozu od 02/2007, koupeno v USA, neha-
varované, 8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, aut. 
převodovka, CD přehrávač, centrál dálkový, de-
aktivace airbagu spolujezdce, dělená zadní se-
dadla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. sklop-
ná zrcátka, imobilizér, klimatizovaná přihrádka.

www.autoline.cz
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Mercedes-Benz 220 2.0 D veterán

  315.000 Kč
Vyrobeno v roce 1966, veteránské papíry a spz, 
originální rádio, perfektní stav, vše původní. 

Škoda Felicia 1.3i

     55.000 Kč
V provozu od 03/1996, koupeno v D, 2 x airbag, 
litá kola, centrální zamykání, dělená zadní seda-
dla, imobilizér, zadní stěrač, otáčkoměr, manu-
ální převodovka.
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Volkswagen Passat 1.6i 16v

118.000 Kč
V provozu od 06/1999, koupeno v D, nahava-
rováno,  nezávislé topení, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, ABS, střeš-
ní šíbr el., rádio, originál autorádio, centrální za-
mykání, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Škoda Octavia 1.6i II klima serviska 

225.000 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 dál-
kový, palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Ford C-MAX 1.6 TDCi 80kW klima

   249.000 Kč
V provozu od 08/2004, první majitel,klimatiza-
ce, tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rá-
dio, originál autorádio, centrál dálkový, multi-
funkční volant, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Fabia 1.4 TDI comfort klima 

  175.000 Kč
V provozu od 06/2004, nebouráno, klimatiza-
ce, 2 x airbag, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
ABS, tónovaná skla, pevná střecha, centrál dál-
kový, zadní stěrač, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, klimatizovaná přihrádka, nastavitelný vo-
lant, palubní počítač, venkovní teploměr.

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D

339.000 Kč
V provozu od 10/2004, nebouráno, aut. klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabi-
lizace podvozku (ESP), senzor stěračů, tempo-
mat, 8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, EDS, CD měnič, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant.

Fiat Idea 1.9 JTD MultiJet klima

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

Škoda Fabia 1.4 TDi klima 

175.000 Kč
V provozu od 07/2004, nehavarované, klima-
tizace, 2 x airbag, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, tónovaná skla, pevná střecha, originál 
autorádio, centrál dálkový, zadní stěrač, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, klimatizovaná při-
hrádka, nastavitelný volant, palubní počítač.

Volkswagen Passat 1.9 TDi 81kW klima 

133.500 Kč
V provozu od 05/1998, koupeno v D, 4 x airbag, 
ABS, alarm, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klima-
tizace, klimatizovaná přihrádka, manuální pře-
vodovka, mlhovky, nastavitelný volant, palubní 
počítač, posilovač řízení, rádio, střešní nosič.

Mazda Tribute 2.5 D 4x4 

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

Rover Range Rover 2.5 DSE

     149.000 Kč
V provozu od 11/1997, aut. klimatizace, pohon 
4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tó-
novaná skla, dřevěné obložení, nastavitelný vo-
lant, zadní stěrač, pevná střecha.

Audi A6 3.0 TDi quatro S-line Av 

  990.000 Kč
V provozu od 04/2006, 8 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, aut. převodovka, CD měnič, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parko-
vání, klimatizovaná přihrádka, litá kola, mlhov-
ky, multifunkční volant, nastavitelný volant.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi aut. klima 

 457.000 Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, aut. klimati-
zace, 6 rychlostních stupňů, klimatizovaná při-
hrádka, 12 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcát-
ka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, el. sklo-
pná zrcátka, CD měnič, originál autorádio, cent-
rál dálkový, palubní počítač, mlhovky.

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 na-
stavitelné sedadlo řidiče.

Mazda 323 1.5i 16V klima 

     115.000 Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v Německu, 
první majitel, klimatizace, protiprokluzový sys-
tém kol (ASR), 4 x airbag, el. přední okna, ABS, 
rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant.

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRDi

415.000 Kč
V provozu od 12/2002, první majitel, aut. kli-
matizace, pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempo-
mat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, střešní šíbr el., CD měnič, originál auto-
rádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4 

195.000 Kč
V provozu od 04/2001, koupeno v A, aut. klima-
tizace, 6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, sen-
zor stěračů, tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
rádio, centrál dálkový, palubní počítač, vyhříva-
ná sedadla, posilovač řízení.

Ford Galaxy 2.0 TDCi 7-místné 

   515.000 Kč
V provozu od 02/2007, nebouráno, aut. klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), 6 rych-
lostních stupňů, 8 x airbag, airbag řidiče, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, 
ABS, originál autorádio, centrál dálkový, multi-
funkční volant, palubní počítač, mlhovky.

Ford Mondeo 2.0 TDCi aut. klima 

 245.000 Kč
Vyrobeno v r. 2004, koupeno v D, aut. klimatiza-
ce, protiprokluzový systém kol (ASR), stabiliza-
ce podvozku (ESP), 8 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, rádio, CD měnič, originál auto-
rádio, centrál dálkový, multifunkční volant.

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, origi-
nál autorádio, otáčkoměr, palubní počítač.

Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi klima 

359.000 Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, první 
majitel, předváděcí vůz, 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.

www.autoline.cz
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Peugeot 306 1.6i klima

69.000 Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v Německu, 
klimatizace, airbag řidiče, el. přední okna, cen-
trální zamykání, posilovač řízení, dělená zad-
ní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, zad-
ní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, manuál-
ní převodovka.

Peugeot 307 2.0 HDi SW 

199.000 Kč
V provozu od 04/2002, koupeno ve Francii, prv-
ní majitel, aut. klimatizace, 6 x airbag, klimati-
zovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, 
el. okna, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, panoramatická střecha, palub-
ní počítač, mlhovky.

Nissan X-Trail 2.2 DCi 

   269.000 Kč
V provozu od 01/2002, koupeno v I, nehavaro-
vané, aut. klimatizace, 6 rychlostních stupňů, 
pohon 4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Opel Astra 1.6i 16V 74KW klima 

 89.900 Kč
V provozu od 06/1998, koupeno v D, první maj-
tel, nehavarované, 4 x airbag, ABS, centrál dál-
kový, dělená zadní sedadla, dřevěné obložení, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, ma-
nuální převodovka, multifunkční volant, nasta-
vitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Porsche 911 3.4i CARRERA klima 

878.000 Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v Německu, 
aut. klimatizace, xenonové světlomety, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná seda-
dla, ABS, litá kola, CD měnič, centrál dálkový.

Peugeot 406 2.0 HDi klima

  118.000 Kč
V provozu od 3/1999, koupeno v D, nehavaro-
vané, 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,  
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Mitsubishi Eclipse 2.4i 16v GS model 2007 

368.000 Kč
V provozu od 09/2006, koupeno v USA, klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná zrcátka, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, mlhovky.

Renault Kangoo 1.5 DCi klima 

167.000 Kč
V provozu od 06/2004, koupeno v Itálii, klima-
tizace, 2 x airbag, el. přední okna, centrál dálko-
vý, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imo-
bilizér, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální pře-
vodovka.
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Toyota Avensis 1.8i 16v klima

   155.000 Kč
V provozu od 05/2000, koupeno v D, servisní 
knížka, 1. majitel, klimatizace, 4 x airbag, el. zr-
cátka, el. okna, ABS, vyhřívané přední sklo, litá 
kola, originál autorádio, centrál dálkový, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér,  
tónovaná skla, dřevěné obložení.

Škoda Fabia 1.2i 12v

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

Ford Escort 1.6i XR3

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

Fiat Marea 1.6i SX klima

79.000 Kč
V provozu od 05/1998, koupeno v D, 2 x airbag, 
ABS, aut. klimatizace, centrální zamykání, dě-
lená zadní sedadla, el. přední okna, imobilizér, 
manuální převodovka, nastavitelný volant, ori-
ginál autorádio, posilovač řízení, střešní nosič, 
venkovní teploměr.

Citroën Xsara Picasso 1.8i 16v

   235.000 Kč
V provozu od 09/2004, koupeno v D, první ma-
jitel, 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.

Opel Astra 1.6i

    35.000 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, + 4x zimní kola 
navíc, udržovaný vůz.

Land Rover Freelander 2.0 TD4

278.000 Kč
V provozu od 06/2002, koupeno v Itálii, nebou-
ráno, 2 x airbag, ABS, aut. uzávěrka diferenciálu, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní se-
dadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatiza-
ce, litá kola, manuální převodovka, nastavitelný 
volant, otáčkoměr, pevná střecha.

Porsche Cayenne 4.5 V8 Turbo

930.000 Kč
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, servis-
ní knížka, aut. klimatizace, satelitní navigace, xe-
nonové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), pohon 4 x 4, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Ford Focus 2.0i RS

   350.000 Kč
V provozu od 05/2003, 2 x airbag, ABS, centrál 
dálkový, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klima-
tizace, litá kola, manuální převodovka, multi-
funkční volant, nastavitelný volant, posilovač ří-
zení, tónovaná skla, upgradovaný chladič turba 
Radtec, nové turbo Turbo Dynamics 1,5 BARU.

Škoda Roomster 1.9 TDi Sport

    338.000 Kč
V provozu od 09/2007, původní cena: 539.000 
Kč, koupeno v ČR, servisní knížka, pravidelný 
servis, 1.majitel, klimatizace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 4 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Volkswagen Golf 1.8i

39.000 Kč
V provozu od 12/1996, koupeno v ČR, střešní 
šíbr el., rádio, centrální zamykání, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
střešní nosič, otáčkoměr, tažné zařízení, manu-
ální převodovka, airbag řidiče.

Škoda Fabia 1.9 TDi 74 kW klima

149.000 Kč
V provozu od 10/2002, koupeno v ČR, klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), 2 x air-
bag, el. přední okna, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant.
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Škoda Fabia 1.4i

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

Opel Signum 2.2 DTi

278.000 Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v D, první ma-
jitel, nebourané, 10 x airbag, ABS, aut. klimatiza-
ce, CD přehrávač, centrál dálkový, čtyřzónová 
klimatizace, dělená zadní sedadla, el. okna, el. 
víko zavazadlového prostoru, el. zrcátka, imobi-
lizér, klimatizovaná přihrádka.

Volkswagen Golf 1.6i 16v IV klima

   179.000 Kč
V provozu od 08/2002, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 2 x airbag, ABS, originál au-
torádio, centrál dálkový, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, výškově nastavi-
telná sedadla, střešní nosič, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Opel Vectra 2.0 DTi klima

221.000 Kč
V provozu od 02/2003, TOP STAV, nehavarová-
no,  klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, cent-
rál dálkový, multifunkční volant.

Opel Astra 1.4i 16v 

 109.000 Kč
V provozu od 01/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, 2 x airbag, ABS, originál autorádio, cen-
trál dálkový, posilovač řízení, dělená zadní se-
dadla, tónovaná skla, střešní nosič, zadní stěrač, 
pevná střecha, výškově nastavitelné sedadlo ři-
diče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Audi A4 2.0 TDi navigace aut. kl 

418.000 Kč
V provozu od 02/2006, koupeno v D, top stav, 
nebouráno, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
xenonové světlomety, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rych-
lostních stupňů, tempomat, 6 x airbag, el. zrcát-
ka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna.

Toyota Yaris 1.0i VVTi 

109.000 Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, el. přední okna, originál autorádio, centrál-
ní zamykání, palubní počítač, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní nosič, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově na-
stavitelné sedadlo řidiče.

Volkswagen Golf 1.4i V klima

245.000 Kč
V provozu od 04/2004, klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 10 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní po-
čítač, deaktivace airbagu spolujezdce, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Fabia 1.9 SDi

     139.000 Kč
V provozu od 05/2001, 1. majitel , nehavarova-
né, 2 x airbag, el. přední okna, ABS, centrální za-
mykání, palubní počítač, mlhovky, posilovač ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavi-
telný volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Škoda Fabia 1.4i 16v klima

  139.000 Kč
V provozu od 10/2000, klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 2 x airbag, klimatizova-
ná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Toyota Land Cruiser 3.0 TD klima

350.000 Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v D, první ma-
jitel, nebouráno, klimatizace, satelitní naviga-
ce, pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, CD přehrávač, litá kola, rádio, centrál 
dálkový, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Škoda Octavia 1.9 TDi II aut. klima

     393.000 Kč
V provozu od 06/2007, nebouráno, aut. klima-
tizace, stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, deaktivace airbagu spolujezdce.

Renault Modus 1.5 DCi klimatizace 

     165.000 Kč
V provozu od 09/2005, klimatizace, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, 
rádio, centrál dálkový, palubní počítač, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tó-
novaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Ford Mondeo 2.0 TDCi automat. klima 

  187.000 Kč
V provozu od 09/2002, koupeno v D, první maji-
tel, nebouráno, aut. klimatizace, xenonové svět-
lomety, protiprokluzový systém kol (ASR), stabili-
zace podvozku (ESP), 6 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola.

Škoda Octavia 1.9 TDi II aut. klima 

   393.000 Kč
V provozu od 07/2007, koupeno v Německu, 
nebouráno, aut. klimatizace, stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 10 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový.

Škoda Octavia 1.9 TDi II aut. klima 

   393.000 Kč
V provozu od 06/2007, nebouráno, aut. klimati-
zace, stabilizace podvozku (ESP), tempomat,  
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, mlhovky.

Audi A6 2.5 TDi aut. klima quatr 

 295.000 Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, první ma-
jitel, aut. klimatizace, xenonové světlomety, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 6 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, originál autorádio.

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 au-
torádio, centrál dálkový, palubní počítač, ml-
hovky, deaktivace airbagu spolujezdce, posilo-
vač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Nissan 350 Z 3.5i V6, klima

549.000 Kč
V provozu od 07/2004, koupeno v D, první ma-
jitel, 6 rychlostních stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. 
klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobili-
zér, litá kola, manuální převodovka, multifunkč-
ní volant, originál autorádio, palubní počítač.

Vozy Škoda

Stálý výběr vozů Škoda: 
přes 100 kusů
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Renault Mégane 1.9 DTi

73.000 Kč
V provozu od 10/1998, koupeno v D, nehavaro-
vané, senzor světel, 2 x airbag, el. přední okna, 
litá kola, CD měnič, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stě-
rač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 II TDi DSG klima

358.000 Kč
V provozu od 01/2006, koupeno v D, top stav, 
aut. klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 10 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka.

Opel Vivaro 2.0 CDTi 9-místné

  469.000 Kč
V provozu od 11/2006, koupeno v Německu, kli-
matizace, 6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, 
2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, multifunkční volant, mlhov-
ky, deaktivace airbagu spolujezdce.

Nissan Note 1.5 DCi klima

 238.000 Kč
V provozu od 06/2006, klimatizace, 6 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
palubní počítač, deaktivace airbagu spolujezd-
ce, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imo-
bilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Fiat Punto 1.2i klima

97.000 Kč
V provozu od 06/2001, koupeno v F, klimatiza-
ce, 4 x airbag, el. přední okna, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha, výškově nastavitel-
né sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Nissan Primera 2.0i 16v

    288.000 Kč
V provozu od 09/2003, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, xenonové světlomety, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
6 rychlostních stupňů, tempomat, 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 125kW 

428.000 Kč
V provozu od 08/2006, první majitel, nebourá-
no, top stav, aut. klimatizace, 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.

Jeep Grand Cherokee 3.7i V6 Laredo

549.000 Kč
V provozu od 05/2007, koupeno v SK, první ma-
jitel, 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, 
imobilizér, klimatizace, litá kola.

Daewoo Matiz 0.8i klima

108.000 Kč
V provozu od 04/20003,klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, ABS, litá kola, rádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, střešní nosič, zadní 
stěrač, manuální převodovka, alarm.

Volkswagen Vento 1.8i

       44.000 Kč
Vyrobeno v r. 1997, koupeno v Německu, 2 x 
airbag, ABS, střešní šíbr el., rádio, centrální za-
mykání, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, pevná střecha, výško-
vě nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr, taž-
né zařízení, manuální převodovka.

Volkswagen Golf 1.6i 16V klima

     160.000 Kč
V provozu od 06/2002, koupeno v ČR, první 
majitel,  2 x airbag, ABS, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, manuální převodovka, nastavitel-
ný volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná 
střecha, senzor opotřebení brzdových destiček.

Lincoln Navigator 5.4i

 790.000 Kč
V provozu od 05/2006, koupeno v USA, 4 x air-
bag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převodov-
ka, CD přehrávač, centrál dálkový, čtyřzónová 
klimatizace, dělená zadní sedadla, dřevěné ob-
ložení, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. sklop-
ná zrcátka, el. víko zavazadlového prostoru.

Volvo XC90 2.9i T6

     529.000 Kč
V provozu od 04/2004, perfektní nepoškozený 
vůz, aut. klimatizace, xenonové světlomety, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Volkswagen Passat 2.0 TDi Highline 

     469.000 Kč
V provozu od 01/2006, nebouráno, pravidelný 
servis, aut. klimatizace, satelitní navigace, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor stě-
račů, tempomat, senzor světel, 10 x airbag, kli-
matizovaná přihrádka, el. zrcátka.

BMW 320d aut. klima 2.0

535.000 Kč
V provozu od 03/2006, koupeno v Německu, 
nebouráno, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor 
stěračů, tempomat, senzor světel, 8 x airbag, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

BMW 540i M Sport Paket 4.4i

   320.000 Kč
V provozu od 03/2001, koupeno v ČR, nehava-
rované, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stup-
ňů, senzor stěračů, tempomat, senzor světel,  
6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka,  
el. okna, ABS, litá kola, střešní šíbr el., CD měnič.

Škoda Fabia 1.2i II 51kW, klima

 269.000 Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, prv-
ní majitel, klimatizace, 4 x airbag, klimatizova-
ná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, originál auto-
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, ml-
hovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Daewoo Kalos 1.4i

 99.000 Kč
Vyrobeno v r. 2003, koupeno v ČR,  airbag ři-
diče, CD přehrávač, centrální zamykání, imo-
bilizér, manuální převodovka, nastavitelný vo-
lant, otáčkoměr, posilovač řízení, rádio, taž-
né zařízení.

Volkswagen Passat 2.0 TDi aut. klima

     439.000 Kč
V provozu od 06/2006, koupeno v Německu, 
aut. klimatizace, stabilizace podvozku (ESP),  
6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. okna, CD přehrávač, ABS, vyhříva-
né přední sklo, litá kola, originál autorádio.

Peugeot 106 1.4i

78.000 Kč 
V provozu od 12/2001, koupeno v F, 2. majitel  
v ČR, klimatizace, 4 x airbag, el. přední okna, 
ABS, rádio, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení, dělená zadní se-
dadla, imobilizér, tónovaná skla, zadní stěrač, 
pevná střecha, otáčkoměr.

www.autoline.cz

www.autoline.cz



Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 57 711 93 33-5    fax: 57 792 23 8010

Výkup za hotové a za nejlepší možné ceny

Toyota Corolla 2.0 D4-D

218.000 Kč
V provozu od 06/2004, koupeno v Itálii, 2 x air-
bag, ABS, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imo-
bilizér, klimatizace, manuální převodovka, mul-
tifunkční volant, nastavitelný volant, originál 
autorádio, otáčkoměr, pevná střecha.

Opel Monterey 3.0 DTi

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

Renault Laguna 1.9 DCi, Grandtour

168.000 Kč
V provozu od 05/2004, koupeno v ČR, první ma-
jitel, 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, centrál dálkový.

Ford Focus 1.6i 16v klima

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

Ford Focus 1.8i 16v klima tunning

155.000 Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v Německu, 
klimatizace, 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.

BMW 320d klima 2.0

        338.000 Kč
V provozu od 01/2005, koupeno v Německu, 
4 x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. kli-
matizace, centrál dálkový, dělená zadní seda-
dla, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, indi-
kátor parkování, litá kola, manuální převodov-
ka, multifunkční volant, nastavitelný volant.

Audi A4 2.0 TDi Navi+ aut. klima

     435.000 Kč
V provozu od 08/2005, koupeno v D, první ma-
jitel v ČR, nebouráno, aut. klimatizace, satelit-
ní navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stup-
ňů, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, litá kola, originál autorádio.

Fiat Brava 1.8i 16V ELX klima

 68.000 Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v Německu, 
klimatizace, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, 
centrální zamykání, mlhovky, posilovač řízení, 
imobilizér, nastavitelný volant, zadní stěrač, pří-
prava pro rádio, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, manuální převodovka, airbag řidiče.

Škoda Octavia 1.6i GLXi

     124.000 Kč
V provozu od 03/1998, 1. majitel, nehavarova-
né, el. zrcátka, el. okna, CD přehrávač, litá kola, 
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, vy-
hřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, dě-
lená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant.

Opel Zafi ra 2.0 DTi 16V

     180.000 Kč
V provozu od 08/2003, koupeno v ČR, nebourá-
no, klimatizace, stabilizace podvozku (ESP), 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový, palubní po-
čítač, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Peugeot 307 2.0 HDi klima

     255.000 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, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový.

Fiat Brava 1.6i 16v servisní kniha

  69.000 Kč
V provozu od 01/1997, koupeno v Německu, 
2 x airbag, el. přední okna, střešní šíbr el., cen-
trální zamykání, posilovač řízení, dělená zad-
ní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, pevná střecha, výškově nastavitelné se-
dadlo řidiče, manuální převodovka.

Škoda Felicia 1.6i GLXi

   55.000 Kč
V provozu od 11/1996, koupeno v Německu, 
2 x airbag, el. zrcátka, ABS, rádio, centrální za-
mykání, dělená zadní sedadla, střešní nosič, 
zadní stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Felicia 1.6i GLX

 55.000 Kč
V provozu od 03/1996, koupeno v Německu, el. 
zrcátka, ABS, litá kola, střešní okno, rádio, cent-
rální zamykání, mlhovky, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, střešní nosič, zadní stěrač, otáčko-
měr, tažné zařízení, manuální převodovka, air-
bag řidiče.

Škoda Fabia 1.2i

     149.500 Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, první 
majitel, airbag řidiče, centrální zamykání, dě-
lená zadní sedadla, imobilizér, manuální pře-
vodovka, mlhovky, nastavitelný volant, origi-
nál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha, posi-
lovač řízení.

Nissan Almera 1.5 DCi

 184.000 Kč
V provozu od 03/2004, koupeno v D, aut. klima-
tizace, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Přijďte si i Vy 
pro vánoční 

dárek do 
AUTOLINE

www.autoline.cz
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Kaipan 47 1.3 Roadster

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

Opel Corsa 1.2i

39.000 Kč
V provozu od 07/1994, koupeno ve Francii, air-
bag řidiče, dělená zadní sedadla, litá kola, ma-
nuální převodovka, pevná střecha, posilovač ří-
zení, rádio, střešní šíbr man., venkovní teplo-
měr, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, zad-
ní stěrač.

Daewoo Kalos 1.4i

   142.000 Kč
V provozu od 12/2003, nebouráno, klimatizace, 
4 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD pře-
hrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, imobilizér, tónovaná skla, na-
stavitelný volant, zadní stěrač, venkovní teplo-
měr, otáčkoměr, manuální převodovka.

BMW TDS 2.5

  169.000 Kč
Vyrobeno v r. 1999, koupeno v Rakousku, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), tempomat, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Octavia 1.9 TDi II 4x4 92kW

446.000 Kč
V provozu od 07/2005, koupeno v Německu, 
10x airbag, 6 rychlostních stupňů, ABS, aut. kli-
matizace, CD měnič, CD přehrávač, centrál dál-
kový, deaktivace airbagu spolujezdce, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, in-
dikátor parkování, klimatizovaná přihrádka.

Yamaha Sněžný skůtr Viking III

    108.000 Kč
Koupeno v ČR, přípojný hák pro sáně.

Audi A6 2.7 TDi navigace

478.000 Kč
V provozu od 05/2005, koupeno v Německu, ne-
bouráno, aut. klimatizace, satelitní navigace, xe-
nonové světlomety, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních 
stupňů, senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 
6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 

589.000 Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, TOP STAV, 
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 ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 1.8i 20v Turbo

219.000 Kč
V provozu od 10/2002, 1.majitel, nebouráno, 
koupeno v ČR, 4 x airbag, ABS, aut. klimatizace, 
CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní se-
dadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, mlhovky, multifunkční 
volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia 7 sedáků

        239.000 Kč
V provozu od 03/2002, koupeno v Rakousku,  
 aut. klimatizace, 6 rychlostních stupňů, tempo-
mat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

Peugeot 806 2.0 HDi klima 9-míst

     168.000 Kč
V provozu od 06/2001, koupeno v D, klimati-
zace, el. zrcátka, el. přední okna, originál auto-
rádio, centrální zamykání, multifunkční volant, 
pevná střecha, tažné zařízení, manuální převo-
dovka, zámek řadící páky, airbag řidiče. 

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.

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, koupeno v ČR, dohodou 
fréza na sníh, motor kubota v2203.

Škoda Fabia 1.2i II klima Elegance

     247.000 Kč
V provozu od 12/2006, koupeno v ČR, klima-
tizace, satelitní navigace, stabilizace podvoz-
ku (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.

Volkswagen Golf Plus 2.0 TDi Cross Golf

     449.000 Kč
V provozu od 05/2007, koupeno v D, nebourá-
no, plná záruka, aut. klimatizace, protiprokluzo-
vý systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
6 rychlostních stupňů, 10 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový.

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 pře-
hrávač, ABS, litá kola, střešní šíbr el., rádio, cen-
trální zamykání, palubní počítač, vyhřívaná se-
dadla, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, nastavitelný volant.

Volkswagen Passat 1.9 TDi, klima

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

Škoda Octavia 1.6i II

 275.000 Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1.majitel, 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.

Škoda Octavia 1.8i 20v Turbo

     219.000 Kč
V provozu od 10/2002, koupeno v ČR, nebou-
ráno, 1. majitel, 4 x airbag, ABS, aut. klimatiza-
ce, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, litá kola, 
manuální převodovka, mlhovky, multifunkční 
volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Mercedes-Benz 220 CDi 2.1

 349.000 Kč
V provozu od 01/2005, koupeno v ČR, 6 rych-
lostních stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. klimatiza-
ce, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. seřiditel-
ná sedadla, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, imo-
bilizér, litá kola, manuální převodovka, mlhovky.

www.autoline.cz
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Citroën Xsara Picasso 1.8i 16V klima

139.000 Kč
V provozu od 06/2000, 4 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imo-
bilizér, manuální převodovka, mlhovky, multi-
funkční volant, nastavitelný volant, originál au-
torádio, otáčkoměr, palubní počítač.

Ford Mondeo 2.0 TDCi 

205.000 Kč
V provozu od 07/2002, koupeno v ČR, aut. kli-
matizace, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcát-
ka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, nastavitelný volant.

Seat Toledo 1.9 TDi klima 

   69.900 Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. přední okna, rádio, posilovač 
řízení, otáčkoměr, manuální převodovka.

Ford Escort 1.6 16V Ghia

  49.000 Kč
Vyrobeno v r. 1996, 2 x airbag, ABS, centrální za-
mykání, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
el. zrcátka, imobilizér, manuální převodovka, 
nastavitelný volant, originál autorádio, otáčko-
měr, posilovač řízení, střešní nosič, střešní šíbr 
el., výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Kia Sorento 2.5 CRDi klima 

320.000 Kč
V provozu od 02/2003, 6 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, aut. převodovka, aut. uzávěrka dife-
renciálu, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. víko zavazadlového 
prostoru, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parko-
vání, litá kola, mlhovky.

Mercedes-Benz 1.7i 

615.000 Kč
V provozu od 09/2006, nebouráno, aut. klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabili-
zace podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, panoramatická střecha.

Daewoo Lanos 1.6i 

49.000 Kč
V provozu od 03/1999, koupeno v ČR, nebou-
ráno, 2 x airbag, centrální zamykání, el. před-
ní okna, imobilizér, klimatizace, manuální pře-
vodovka, mlhovky, nastavitelný volant, otáčko-
měr, pevná střecha, posilovač řízení, rádio, zá-
mek řadicí páky.

Volkswagen Passat 2.0 TDi klima

418.000 Kč
V provozu od 12/2005, koupeno v D, aut. klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, vyhřívané přední sklo.

Škoda Octavia 1.6i

198.000 Kč
V provozu od 12/2003, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. 
zrcátka, imobilizér, indikátor parkování, litá kola, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, originál autorádio, otáčkoměr, pevná 
střecha, posilovač řízení.

Citroën C5 2.2 HDi klima

  185.000 Kč
V provozu od 04/2003, 8 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, děle-
ná zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. 
zrcátka, imobilizér, klimatizovaná přihrádka, litá 
kola, manuální převodovka, mlhovky, nastavi-
telný volant, originál autorádio, otáčkoměr.

Peugeot 106 1.1

54.000 Kč
V provozu od 11/1997, litá kola, střešní okno, 
zadní stěrač, příprava pro rádio, manuální pře-
vodovka, koupeno v D.

Peugeot 407 2.2i 16v automat

  320.000 Kč
V provozu od 09/2006, nebouráno, 1. majitel, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), senzor stě-
račů, tempomat, senzor světel, 8 x airbag, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Audi A6 2.5 TDi quatro

     255.000 Kč
V provozu od 11/2001, 6 rychlostních stupňů, 
8 x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, el. okna, el. seřiditelná 
sedadla, el. zrcátka, imobilizér, indikátor parko-
vání, litá kola, manuální převodovka, mlhovky, 
nastavitelný volant, originál autorádio.

Audi A4 2.5 TDi Multitronic 

     359.000 Kč
Vyrobeno v r. 2003, nebouráno, aut. klimatiza-
ce, xenonové světlomety, protiprokluzový sys-
tém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), tem-
pomat, senzor světel, 6 x airbag, el. zrcátka, vy-
hřívaná zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, CD mě-
nič, originál autorádio, centrál dálkový.

Škoda Fabia 1.4i

125.000 Kč
V provozu od 07/2000, koupeno v B, 2 x airbag, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, cent-
rál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavi-
telný volant, výškově nastavitelné sedadlo řidi-
če, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Škoda Fabia 1.4i 16v

111.000 Kč
V provozu od 06/2001, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Renault Clio 1.4i 16V klima

    115.000 Kč
V provozu od 10/2002, 4 x airbag, ABS, aut. kli-
matizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená 
zadní sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imo-
bilizér, manuální převodovka, mlhovky, origi-
nál autorádio, palubní počítač, posilovač řízení, 
senzor stěračů, vyhřívaná zrcátka.

BMW X5 3.0 D

 898.000 Kč
V provozu od 12/2006, koupeno v D, aut. klima-
tizace, satelitní navigace, xenonové světlome-
ty, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, nezávislé topení, 
senzor stěračů, tempomat, 8 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Volkswagen Polo 1.9 TDi klima

  79.000 Kč
V provozu od 04/1997, koupeno v ČR, 1. majitel, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. před-
ní okna, klimatizace, litá kola, manuální převo-
dovka, nastavitelný volant, pevná střecha, posi-
lovač řízení, výškově nastavitelná sedadla.

Peugeot 206 2.0i 16v aut. klima

135.000 Kč
V provozu od 10/1999, koupeno v D, nebourá-
no, aut. klimatizace, senzor stěračů, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, střešní šíbr el., 
rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, pevná střecha.
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Fiat Marea 1.8i 16v klima

68.000 Kč
V provozu od 06/1998, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, ABS, 
centrální zamykání, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
pevná střecha, příprava pro rádio.

Škoda Fabia 1.2i

169.900 Kč
V provozu od 03/2007, koupeno v ČR, 2 x air-
bag, CD přehrávač, ABS, originál autorádio, cen-
trální zamykání, posilovač řízení, dělená zad-
ní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, zadní 
stěrač, pevná střecha, výškově nastavitelné se-
dadlo řidiče, otáčkoměr, tažné zařízení.

Fiat Brava 1.6i 16V

   75.000 Kč
V provozu od 01/1998, koupeno v D, 2 x airbag, 
ABS, posilovač řízení, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, příprava pro 
rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, ma-
nuální převodovka.

Peugeot 306 1.6i

  55.000 Kč
V provozu od 03/1995, airbag řidiče, centrál 
dálkový, el. přední okna, imobilizér, manuál-
ní převodovka, nastavitelný volant, otáčkoměr, 
pevná střecha, posilovač řízení, příprava pro rá-
dio, střešní šíbr el., tónovaná skla, výškově na-
stavitelné sedadlo řidiče.

Škoda Felicia 1.6i

55.000 Kč
V provozu od 01/1996, koupeno v D, 2 x airbag, 
el. zrcátka, ABS, litá kola, střešní šíbr man., cent-
rální zamykání, mlhovky, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, střešní nosič, zadní stěrač, příprava 
pro rádio, otáčkoměr, tažné zařízení, manuál-
ní převodovka.

Renault Mégane 1.6i klima

85.000 Kč
V provozu od 04/1998, koupeno v D, klimati-
zace, 2 x airbag, el. přední okna, ABS, vyhřívané 
přední sklo, rádio, vyhřívaná sedadla, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, nastavitelný volant, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Volkswagen Golf 1.6i IV

138.000 Kč
Vyrobeno v r. 1998, koupeno v D, aut. klimatiza-
ce, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, 
originál autorádio, centrální zamykání, mlhov-
ky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imo-
bilizér, tónovaná skla, výškově nastavitelná se-
dadla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Passat 2.0 TDi aut. klima

498.000 Kč
Vyrobeno v r. 2007, nebouráno, koupeno v D, 
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.

Volkswagen Touran 1.9 TDi

488.000 Kč
V provozu od 01/2008, koupeno v D, nebourá-
no, aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, tempomat, 10 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, EDS.

Volkswagen Passat 2.0 TDi 4Motion

     498.000 Kč
V provozu od 02/2006, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, 
tempomat, 10 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio.

Škoda Felicia 1.6i

55.000 Kč
V provozu od 09/2001, koupeno v ČR, střešní 
okno, rádio, posilovač řízení, dělená zadní seda-
dla, imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, zad-
ní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, manuál-
ní převodovka.

Renault R19 1.7i

 24.000 Kč
Vyrobeno v r. 1993, střešní okno, originál auto-
rádio, posilovač řízení, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné seda-
dlo řidiče, otáčkoměr, manuální převodovka.

Renault Mégane 1.6i klima

     128.000 Kč
V provozu od 05/2001, nebouráno, klimatiza-
ce, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, pa-
lubní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla.

Opel Omega 2.5 TD

     49.000 Kč
V provozu od 04/1995, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zr-
cátka, el. okna, ABS, litá kola, rádio, centrální za-
mykání, palubní počítač, mlhovky, posilovač ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér, pevná 
střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Citroën C5 2.0 HDi klima

165.000 Kč
V provozu od 09/2002, aut. klimatizace, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabi-
lizace podvozku (ESP), senzor stěračů, tempo-
mat, 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, 
ABS, el. sklopná zrcátka.

Toyota Camry 3.0i klima

   110.000 Kč
V provozu od 09/1998, nebouráno, 1. majitel, 
aut. klimatizace, tempomat, 4 x airbag, el. zrcát-
ka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná se-
dadla, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál-
ní zamykání, centrál dálkový, mlhovky, deakti-
vace airbagu spolujezdce.

Nissan 100 NX 1.6i Targa

   45.000 Kč
V provozu od 11/1993, nebouráno, klimatizace, 
el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, rádio, CD mě-
nič, centrální zamykání, posilovač řízení, zad-
ní stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka, air-
bag řidiče.

Audi 90 2.3i Quatro

 30.000 Kč
V provozu od 10/1988, ABS, centrální zamyká-
ní, el. zrcátka, manuální převodovka, posilovač 
řízení, rádio, střešní šíbr man., otáčkoměr, pev-
ná střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
budíky teplota oleje,tlak oleje.
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Škoda Octavia 1.9 TDi II Elegance klima

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

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

199.000 Kč
V provozu od 05/2002, koupeno v ČR, 1. maji-
tel,  aut. klimatizace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, ostřikovače světlometů, palub-
ní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Roomster 1.4 TDi klima

   308.210 Kč
V provozu od 06/2008, původní cena 480 000,-, 
servisní knížka, nebouráno,zánovní vůz, plná 
záruka, klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Citroën Xsara 1.6i 16v klima Exclusive

  133.000 Kč
V provozu od 03/2002, nebouráno, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, el. 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál au-
torádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač ří-
zení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Golf 1.4i IV

122.000 Kč
V provozu od 04/1998, koupeno v D, nebourá-
no, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, originál autorádio, centrální zamyká-
ní, vyhřívaná sedadla, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, výškově nastavitelná 
sedadla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volvo XC70 2.4 D5 AWD Cross country

455.000 Kč
V provozu od 08/2005, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), sta-
bilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
pohon 4 x 4, nezávislé topení, senzor stěračů, 
tempomat, senzor světel, 6 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS.

Peugeot 306 1.6i

58.000 Kč
V provozu od 03/1996, koupeno v D, el. před-
ní okna, originál autorádio, posilovač řízení, dě-
lená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný vo-
lant, pevná střecha, výškově nastavitelné se-
dadlo řidiče, otáčkoměr, manuální převodov-
ka, airbag řidiče.

Škoda Roomster 1.4 TDi klima

308.210 Kč
Vyrobeno v r. 2008, původní cena 480.000,- ser-
visní knížka, nebouráno, zánovní vůz, plná zá-
ruka, klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál au-
torádio, centrál dálkový, palubní počítač, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Octavia 1.6i

115.000 Kč
V provozu od 04/1998, koupeno v ČR, nebourá-
no, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, origi-
nál autorádio, centrální zamykání, palubní počí-
tač, mlhovky, posilovač řízení, imobilizér, nasta-
vitelný volant, pevná střecha, výškově nastavi-
telné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Fiat Brava 1.6i

     49.000 Kč
V provozu od 02/1996, koupeno v D, klimatiza-
ce, 2 x airbag, el. přední okna, originál autorá-
dio, centrální zamykání, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, výš-
kově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Volkswagen Caravelle 2.5 TDi klima

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

Citroën ZX 1.9 D

 20.000 Kč
Vyrobeno v r. 1996, rádio, posilovač řízení, střeš-
ní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, otáč-
koměr, manuální převodovka, airbag řidiče .

Opel Corsa 1.0i

     59.000 Kč
V provozu od 02/1998, koupeno v I, po výměně 
oleje, filtrů, nové tlumiče a nový výfuk - zadní 
část, el. okna, CD přehrávač, rádio, centrální za-
mykání, zadní stěrač, manuální převodovka.

Opel Omega 2.5 TDS

     42.000 Kč
V provozu od 06/1995, koupeno v ČR, klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), 2 x air-
bag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. 
přední okna, ABS, centrální zamykání, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónova-
ná skla, střešní nosič, nastavitelný volant.

Škoda Octavia 1.9 TDi klima

149.000 Kč
V provozu od 02/2000, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zr-
cátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, rá-
dio, centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla.

Nissan TRADE 2.8D 

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

Fiat TDi Ducato obytný 2.5

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

Volvo XC70 2.4i Turbo 4x4

 247.000 Kč
V provozu od 09/2000, koupeno v F, 4 x airbag, 
ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převodovka, 
CD měnič, CD přehrávač, centrál dálkový, dě-
lená zadní sedadla, dřevěné obložení, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, litá kola, mlhovky, multi-
funkční volant, nastavitelný volant.

Toyota Hilux 2.5 D4-D double cab

  265.000 Kč bez DPH
V provozu od 04/2004, koupeno v B, servisní 
knížka, alarm, manuální převodovka, nastavitel-
ný volant, pohon 4 x 4, posilovač řízení, rádio, 
tažné zařízení.

Škoda Fabia 1.2i 12V

138.000 Kč
V provozu od 09/2003, koupeno v ČR,  
1. majitel, nebouráno, 2 x airbag, el. okna, cen-
trální zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dě-
lená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný vo-
lant, zadní stěrač, příprava pro rádio, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.
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Volkswagen Passat 2.0 TDi 4Motion

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

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, servis-
ní 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, nebourá-
no, první majitel, aut. klimatizace, xenonové svět-
lomety, protiprokluzový systém kol (ASR), stabi-
lizace podvozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 8 
x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. 
seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Kia Carnival 2.9 CRDi klima

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

Ford Transit 2.5 D 

39.000 Kč
V provozu od 10/1998, rádio, tažné zařízení, 
druh paliva nafta, stav dobrý, karoserie mini-
bus, barva modrá.

Škoda Octavia 1.6i 

89.000 Kč
V provozu od 10/1999, koupeno v ČR,  airbag ři-
diče, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, manuální převodovka, posilovač ří-
zení, rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
pevná střecha.

Volvo C30 1.6i klima Kinetic 

  295.000 Kč
V provozu od 10/2008, koupeno v CZ, první 
majitel, NOVÝ VŮZ, RODINNÉ DŮVODY, 6 x air-
bag, ABS, aut. klimatizace, centrál dálkový, dě-
lená zadní sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobili-
zér, litá kola, manuální převodovka, multifunkč-
ní volant, nastavitelný volant.

Citroën Xantia 1.8i 

35.000 Kč
V provozu od 10/1993, koupeno v Německu, 
střešní šíbr man., rádio, originál autorádio, cen-
trální zamykání, posilovač řízení, imobilizér, 
střešní nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
venkovní teploměr, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka.
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Přijďte si i Vy pro vánoční dárek do Autoline
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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
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