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ZDARMA

www.zvonek.cz

Vykoupíme Vaši 
nemovitost!
Garantujeme až 90% z tržní 
ceny nemovitosti!
Volejte ihned tel.: 602 77 22 55

.cz

Magazín

Rodinný dům 5+kk s dvougaráží v klidné 
lokalitě. Prostorná zahrada (648 m2), 
výborná dostupnost do Zlína.

Komerční objekt v centru města, 
přímo vedle parku. Vhodné jako byty 
nebo kanceláře, výhodná investice.

Řadový dům 3+1 (dvojdomek) v klidné 
části města, malá zahrádka, možnost 
využití půdního prostoru.

Třípodlažní budova v průmyslovém 
areálu k výrobnímu a komerčnímu vy-
užití, po rekonstrukci, parkování.

Prodej barokního zámku ze 17. století 
s rozsáhlými pozemky (85.000 m2). 
Vhodné pro hotel, domov pro seniory atd. 

Řadový přízemní dům s dispozicí 2+1, 
kterou je možno rozšířit až na 4+1,  
zahrada, průjezd, hospodářská přístavba. 

tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

tel.: 603 246 680 5.300.000 Kč

tel.: 739 456 087 1.550.000 Kč

tel.: 739 456 087 Info v RK

tel.: 739 456 087 12.900.000 Kč

tel.: 739 456 087 985.000 Kč

Hostišová u Zlína / okr. ZL Valašské Meziříčí / okr. VS Zámek Koryčany / okr. KMN06336

N05330

N06219

N05055

N06227

N06241Bystřice p./Host. / okr. KM Vsetín - ul. 4. května / VS Topolná / okr. UH



Koupelna ze Sika na klíč 
Paní Monika ze Zlína koupila 
přes Agenturu Zvonek byt 
v původním stavu s „výho-
dou“ rekonstrukce dle vlast-
ních představ.  
Nejdůležitější částí rekon-
strukce byla v jejím případě 
koupelna. Jelikož paní 
Monika neměla nikoho, kdo 
by jí pomohl rekonstruovat 
byt svépomocí, hledala 
zkušenou fi rmu, která se 
o vše postará za ni. Rozhodla 
se, že půjde cestou jistoty 
a obrátila se na největšího 
specialistu na koupelny – na 
fi rmu SIKO KOUPELNY. 
Siko koupelny nejen pro-
dává, ale umí je dodat včetně 
montáže na klíč. Pracovníci 
v Siku jí pomohli s výběrem 
všeho potřebného, sestavili 
jí grafi ckou vizualizaci, 

zajistili veškeré stavební 
práce, ale hlavně vše 
stihli dokončit v předem 
smluveném termínu! A to 
včetně závěrečného úklidu. 
Paní Monika: “S koupelnou 
jsem nadmíru spokojená. 
Pracovníci v Siku mi vyšli 
ve všech mých požadavcích 
vstříc. Vše je kvalitně 
provedené a promyšlené. 
Koupelna je sice malinká, 
ale naprosto vyhovuje mým 
požadavkům a potřebám.
Tuto investici vnímám jako 
nutnou. Koupelna by měla 
být nadčasová, jelikož se 
na ni budu dívat nejmíň 
dalších 20 let. Jsem ráda, 
že jsem si pro rekonstrukci 
zvolila SIKO KOUPELNY
a mohu jejich práci opravdu 
vřele doporučit!“

Původní stav Po rekonstrukci

INZERCE

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk
• U každého bytu terasa či balkon
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera
• Dokončení: jaro 2013

ceny bytů:
1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku ii

Infolinka  603 246 680  |  www.zvonek.cz

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

• Byt 1+kk od 1.117.273 Kč bez DPH
• Byt 2+kk od 1.526.364 Kč bez DPH
• Byt 3+kk od 2.180.909 Kč bez DPH
• Byt 4+kk od 3.635.455 Kč bez DPH

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

Vyřídíme Vám VÝHODNOU HYPOTÉKU
s financováním ještě letos! 
UŠETŘETE až 160.000 Kč!

NOVINKA!

výhradní prodejce:

ihned k nastěhování
v blocích B9 a B10 již
za 1.790.000 Kč vč. dph!

Poslední volné byty 2+kk 
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+420 737 951 405
perutka@zvonek.cz
pobočka Uh. Hradiště

Makléř měsíce února 2012
Při příležitosti kulatého výročí při-
stoupila Agentura Zvonek k moder-
nizaci svého loga, které používala
v nezměněné podobě téměř 20 let.  
První změnou je nová podoba rea-
litního magazínu, který právě držíte
v rukou. 
Již brzy se setkáte s dalšími novin-
kami v podobě nových webových 
stránek a máme pro Vás připraveno
i překvapení - SOUTĚŽ pro klienty
agentury Zvonek - více v příštím 
vydání Magazínu Zvonek.

S novým vzhledem přichází
ještě lepší realitní služby! www.zvonek.cz

Agentura Zvonek letos 
slaví 20. narozeniny!
Oslavte je s námi!

Radim Perutka

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Naše realitní noviny | č. 4/2012 | Duben 2012
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Jak jste se dostala k práci realit-
ního makléře? co Vás v této práci 
motivuje? co Vám na této práci 
přijde nejzajímavější? 
K práci realitního makléře jsem 
se dostala velmi jednoduše, 
a to reakcí na inzerát pana Zvon-
ka někdy před 16-ti lety. Dal mi 
příležitost pracovat i přesto, že 
jsem měla malého syna a vět-
šina  zaměstnavatelů se k mat-
kám s malými dětmi stavěla 
odmítavě. Měla jsem tedy v ži-
votě štěstí a poznala tuto práci. 
Je zajímavá a především velmi 
různorodá.  Stále se musíte učit. 
Také můžete ovlivnit výši svého 
výdělku a v neposlední řadě jste 
organizátorem svého času. Je na 
Vás, jak si den naplánujete.

Jaké vlastnosti by měl mít podle
Vás realitní makléř, aby byl 

úspěšný ve své profesi?
V první řadě by měl mít rád lidi. 
Měl by umět chápat jejich pro-
blémy, starosti a potřeby. Měl 
by jim naslouchat. Samozřejmě 
se musí naučit dobře svou prá-
ci, protože lidé k nám přijdou
s důvěrou v to, že ji umíme dobře
a že jsou jejich peníze v bezpečí.

Proč by se měl klient obrátit 
na realitní kancelář? 
Protože většina lidí se v této 
oblasti neorientuje a moh-
li by o své nemovitosti nebo 
o své peníze přijít. Samozřej-
mě je třeba si realitní kancelář 
velmi pečlivě vybírat, proto-
že současná legislativa umož-
ňuje získání živnostenských 
oprávnění prakticky kýmkoliv, 
bez kontroly znalosti v oboru
a prověření fi nančního zázemí.

co můžete nabídnout Vašim
zákazníkům?
Klientům můžu nabídnout své 
zkušenosti, které jsem získala 
během 16-ti let v oblasti realit, 
radost z práce a ujištění, že jsou 
v dobrých rukách.

Čím se podle Vás Agentura Zvo-
nek liší od ostatních RK? 
Nikdy jsem nepracovala v jiné 
realitní kanceláři, takže nedo-
kážu posoudit objektivně, jak 
pracují ostatní realitní makléři
a jak se liší naše práce.  Co mohu 
konstatovat za svých 16 let pů-
sobení v Agentuře Zvonek, že 
je to realitní kancelář se silným 
profesním i fi nančním zázemím, 
stabilitou a perspektivou na trhu 
s realitami, že v ní pracují oběta-
ví a příjemní lidé a že prioritou je 
pro ně spokojený klient.

Nejlepší makléř roku 2011 ve Zlínském kraji

Nejlepším makléřem 
realitní kanceláře 
Agentura Zvonek 
v roce 2011 ve Zlínském 
kraji byla vyhlášena 
paní Kateřina Kolomaz-
níková, se kterou Vám 
přinášíme rozhovor.

Kateřina Kolomazníková | pobočka Zlín | tel.: 603 246 685  |  kolomaznikova@zvonek.cz

 - více v příštím 

S novým vzhledem přichází
ještě lepší realitní služby!
S novým vzhledem přichází
ještě lepší realitní služby!

Agentura Zvo-
nek letos slaví 
20. narozeniny!



inzerce

specializovaná prodejna plotů a pletiv 

široký výběr zboží pro okamžitý nákup 
v prodejním areálu se vzorkovou expozicí 

sloupky dráty pletivo 

betonové desky textilní clony lesní a ovčí pletiva 

plotové systémy sítě 

OPLOCENÍ - TLUMAČOV 

Novinka:  zemní vruty KRINNER - skladem  
www.oploceni.EU · tel.: 736 635 083 
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Prodej dřevostavby typu Nova 101/38 
včetně pozemku 1.135 m2 a spodní 
stavby v klidné lokalitě obce Provodov.
tel.: 603 246 680 3.600.000 Kč

Provodov - novostavba N04450

Vkusně zrekonstruovaný půldomek
s velkou přístavbou a garáží. Nová stře-
cha, plynové topení, zahrada 250 m2.
tel.: 603 246 680 2.750.000 Kč

Zlín - Lesní čtvrť N05883

Přízemní rodinný dům se zahradou, 
bytové jednotky 3+1 a 1+1, zahrada
s posezením a bazénem, garáž, dílna.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Želechovice N04655

Udržovaný dům v klidné lokalitě, s te-
rasou a výstupem na zahradu splňující 
nároky nízkoenergetického bydlení.
tel.: 603 246 680 4.500.000 Kč

Zlín - Jaroslavice N05061

RD 4+1 v žádané lokalitě po rekon-
strukci, terasa s posezením, nová 
střecha, zahrada o ploše 460 m2.
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Ostrata N06081

Pěkné bydlení v RD v obci Želechovi-
ce - Výpusta po celkové rekonstrukci, 
pozemek 732 m2, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 3.499.000 Kč

Želechovice N05605

Pohodové bydlení v RD po celkové 
rekonstrukci v lokalitě ul. Havlíčkova, 
parkování, okrasná zahrada 600 m2.
tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč

Zlín - Malenovice N03343

Prostorný RD se započatou rekon-
strukcí a s pozemky o velikosti cca 
4.200 m2. Garáž, v blízkosti ZOO Lešná.
tel.: 603 246 680 3.300.000 Kč

Zlín - Kostelec N04712

Dům k bydlení a podnikání, užitná
plocha 3x 150 m2, v přízemí jsou dvě pro-
vozovny, v patře 2 byty, zahrada, garáž.
tel.: 603 246 680 6.999.000 Kč

Zlín - Štefánikova N05864

Podsklepený RD po rekonstrukci, garáž,
venkovní posezení, vytápění plynem, 
zahrada se skleníkem a bazénem.
tel.: 603 246 680 2.596.000 Kč

Zádveřice N06042

RD Slušovice, po rekonstrukci, krbová 
kamna, pěkná koupelna, komora, pro-
storný dvorek s oplocenou zahrádkou.
tel.: 603 246 680 1.550.000 Kč

Slušovice N06053

Pěkný RD 5+kk nedaleko lukovského 
hradu, kolaudace v r. 1995, 2x krb, 
dvougaráž, prostorná zahrada.
tel.: 603 246 680 3.950.000 Kč

Lukov N05720

Nadstandardní rozestavěný rodinný 
dům s podkrovím, garáží pro 2 auta, 
krytým bazénem, pozemkem 2.000 m2.
tel.: 603 246 680 Cena k jednání

Lukov N05776

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení.
tel.: 603 246 680 3.340.000 Kč

Zlín - centrum N04540

Velmi pěkný rodinný dům po kompletní 
rekonstrukci, garáž, ústřední plynové 
topení, vlastní studna, zahrada 971 m2.
tel.: 603 246 680 3.350.000 Kč

Slušovice N05920

RD v klidné lokalitě obce, garáž, prádel-
na, byt. jedn. 1+1, byt. jednotka 4+kk, 
podkroví, krytý bazén, zahrada 500 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Želechovice N06074

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka ZLÍn  třída Tomáše Bati 199 (nedaleko krajské knihovny)

SLEVA

SUPE R SLEVASUPE R

SLEVA

SLEVA

SLEVA SLEVA



inzerce

NEREZ 
KOVOVÝROBA

Provozovna: U Farmy 275, 
Otrokovice - Kvítkovice

● schodiště ● zábradlí ● nadstřešky
● kompletní zakázky v kombinaci nerez,
   ocel,dřevo,sklo atd.
● vizualizace projektu

   Tel.: 777 034 352, www.zamecnictvi-pm.cz
e-mail: zamecnictvi-pm@seznam.cz

vše pro interiér a exteriér 

autoservis Bačík, spol. s r.o.
K Pasekám 5460, zlín 760 01

tel.: 608 765 752 | www.autoservisbacik.cz

... náš servisní team je tu pro Vás Po - Pá 8 - 17 a So 9 - 13 hod.
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Zděný RD na polosamotě, u domu 
menší stavení, další pozemky cca 
11.000 m2, okamžitě obyvatelný.
tel.: 603 246 680 1.260.000 Kč

Držková N06117

Administrativní budova na prodej nebo 
pronájem, kancelářské prostory ve
vilové zástavbě, parkoviště pro 7 aut.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín - Štípa N05078

Areál dřevovýroby, zděná hala dřevo-
výroby 1.271 m2, sklad, provozní sklad. 
Zpracování dřeva je stále v provozu.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Dobrkovice N06139

Nemovitost s byty 4x 2+1 a 2x 1+1
v Hranicích na Moravě - Sklený kopec, 
pozemky 5.274 m2, lesní porost 3.123 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Hranice na Moravě N05503

Prodej dvou samostatných půldomků, 
možnost propojení, zahrada 200 m2, par-
kovací stání u domu, možnost přístavby.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín - Lipová N05878

7 let starý, zajímavě řešený dům 4+kk, 
možno dobudovat další pokoj. Interiéry 
ve dřevě, nižší náklady na otop, krb.
tel.: 603 246 680 1.800.000 Kč

Poteč N06214

Prodej 4 nebytových prostor v novo-
stavbě s technickým zázemím. Vhodné
jako obchod, kancelář. 
tel.: 603 246 680 od 1.405.000 Kč

Zlín - Na Honech I N05888

Čtvrtdomek Kotěrova, Zlín - centrum, 
bytová jednotka 3+1 se nachází v horním 
patře, nová koupelna, topení, zahrada.
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

Zlín - Kotěrova N06265

Rekreační středisko u Val. Klobouk, 11 
bungalovů, 2 chaty, 10 letních chatek, 
hlavní budova, 2 hřiště, 2 byty, 2x garáž.
tel.: 603 246 680 7.600.000 Kč

Královec u Val. Klobouk N05744

Celoročně obyvatelná zděná chata 
Kašava, po rekonstrukci, s krásným 
výhledem na okolní krajinu, příjezd.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

Kašava N05594

Půldomek na Lesní čtvrti, mezidomek se 
zahrádkou v OV a krásným výhledem na 
město, nová střecha, koupelna, topení.
tel.: 603 246 680 1.150.000 Kč

Zlín - Příkrá N05668

Zateplený půldomek s přístavbou ve 
čtvrti Zálešná - směrem k lesu. Vkusně
rekonstruován, zahrada 200 m2.
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - Zálešná N05426

Baťovský půldomek bez zásadnějších 
úprav s menší přístavbou a zahradou 
ve velmi klidném prostředí.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Zlín - Letná N04635

Půldomek s verandou na Letné, ul. 
Mostní, nová okna, nová střecha, vel-
ký pozemek, možnost parkování.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

Zlín - Mostní N06221

Nebytové prostory ve středu obce
s možností parkování, vykládací rampa.
Vhodné pro výrobu, skladování atd. 
tel.: 603 246 680 7.500.000 Kč

Hřivínův Újezd N06210

Baťovský půldomek 3+1 v původním, 
ale zachovalém stavu, zahrada 200 m2

(obecní), MHD kousek od domu.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

Zlín - Podvesná N06266

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA SUPE R

SLEVA

NOVINKA 



inzerce

úklidové a vyklízecí práce
malby a nátěry (vnitřní i konstrukcí)•	
tapetování•	
rekonstrukce parket•	

Tel.: 736 489 744 | sem64@seznam.cz

výhodné ceny! 
Sleva 5% pro Seniory!

Showroom�Zlín
Prodejna�Malenovice

www.stasa.cz |�tel.603�430�818�|�stasa@stasa.cz
Zlín�Malenovice,�tř.�3�května�910,�areál�Elektrosystém

Zahradní�nábytek
jarní�slevy! NOVĚ

Plovoucí�podlahy

Vnitřní�dveře
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Stav. pozemek o výměře 3.217 m2 na 
klidném, slunném místě mezi Napajedly 
a obcí Žlutava. IS na hranici pozemku.
tel.: 603 246 680 1.210.000 Kč

Napajedla N06294

Velmi pěkný stavební pozemek 
v lokalitě u lyžařského svahu, plocha 
1.035 m2, inženýrské sítě v dosahu.
tel.: 603 246 680 1.400.000 Kč

Luhačovice N05919

Exkluzivní stavební pozemek o vý-
měře 1.500 m2, v krásném prostředí 
obce Lukov, všechny IS, příjezd.
tel.: 603 246 680 1.063.000 Kč

Lukov N05711

Pozemek v obci Hvozdná u Zlína v zá-
stavbě rodinných domů, výměra 794 
m2, veškeré IS na pozemku.
tel.: 603 246 680 670.000 Kč

Hvozdná N03399

Velmi pěkná čtvercová parcela se 
všemi sítěmi, příjezd, překrásný 
výhled na Zlín, plocha 895 m2.
tel.: 603 246 680 1.550.000 Kč

Zlín - Prštné N06092

Atraktivní stavební pozemky v klidné 
části Zlína, výborná dostupnost do cen-
tra města, IS, rozměry 750 - 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 1.450 Kč/m2

Zlín - Příluky N06055

Stavební pozemek o ploše 700 m2, 
jihozápadní orientace, kompletní 
inženýrské sítě, příjezd.
tel.: 603 246 680 995.000 Kč

Zlín - Mladcová N05639

Stav. pozemek 1.384 m2, všechny IS 
na pozemku, příjezd po zpevněné 
komunikaci, okraj obce směr Hvozdná.  
tel.: 603 246 680 1.800.000 Kč

Zlín - Štípa N06034

2 pěkné, slunné stavební pozemky, čás-
tečně mírně svažité, dobře udržované, 
dvě studny, el. vedení, výměra 3.425 m2. 
tel.: 603 246 680 550.000 Kč

Halenkovice N03155

3 stavební pozemky v zajímavé 
lokalitě na Zlínských pasekách, parcely 
o výměře 1.400 m2 (20 x 70 m).
tel.: 603 246 680 1.050 Kč/m2

Zlín - Ostrá Horka N06331

Oplocený stavební pozemek na okraji 
obce v klidné lokalitě, sítě v dosahu, 
příjezd, 1.793 m2, postavte ještě letos!
tel.: 603 246 680 680.000 Kč

Míškovice N05573

Rozlehlý slunný pozemek na okraji obce 
Vítová pod lesem, výměra 2.000 m2, 
inženýrské sítě, příjezd.
tel.: 603 246 680 1.000 Kč/m2

Vítová - Fryšták N05761

Stavební pozemek ve Vizovicích o vý-
měře 876 m2 v klidné okrajové části 
města, veškeré inž. sítě, příjezd.
tel.: 603 246 680 707 Kč/m2

Vizovice N04808

Podsklepená, zděná zahradní chata 
v klidné lokalitě, obytné podkroví, po-
zemek s ovocnými stromy a skleníkem. 
tel.: 603 246 680 400.000 Kč

Zlín - Příluky N03826

Pěkná prostorná chata v zahrádkářské 
kolonii nedaleko Malenov. hradu, pergo-
la, venkovní posezení, zahrada 394 m2. 
tel.: 603 246 680 420.000 Kč

Zlín - Malenovice N05281

Malá dřevěná chatka na zděných 
základech v překrásném prostředí 
nad Malenovickým hradem.
tel.: 603 246 680 170.000 Kč

Zlín - Malenovice N03580

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

SUPE RNOVINKA 



pronájmy - byty a rD / okr. Zlín  Máte volný byt k pronájmu? Volejte ihned: 603 246 680

nové byty Vizovice - Tyršova

Prodej nových bytů o velikosti 2+1 a 3+1 v klidné 
lokalitě Vizovic - ul. Tyršova. K bytům náleží 
balkon a sklep. Dokončení v r. 2013.

tel.: 603 246 680 ceny od 1.357.000 Kč

Vel. město Lokalita popis Cena
1+kk Otrokovice Trávníky 29 m2, část. vybavený, ihned 6.200 Kč

1+kk Zlín Voženílkova 35 m2, novostavba, terasa 8.000 Kč

1+1 Zlín Mokrá 33 m2, zděný, nevybavený 7.000 Kč

1+1 Zlín Větrná 35 m2, po kompl. rekonstrukci 7.800 Kč

2+kk Zlín Podlesí 56 m2, novostavba, vybavený 8.900 Kč

2+kk Zlín Zelinova 57 m2, novostavba, klimatizace 12.500 Kč

2+1 Zlín Na Honech 44 m2, vybavený, dlouhodobě 7.500 Kč

2+1 Malenovice tř. Svobody 60 m2, vybavený, ihned 7.500 Kč

2+1 Zlín Lazy 65 m2, koupelna po rekonstrukci 8.600 Kč

2+1 Zlín centrum 60 m2, částečně vybavený 9.400 Kč

3+kk Zlín Podlesí 75 m2, novostavba, garáž, ihned 11.500 Kč

3+1 Zlín Obeciny 70 m2, nevybavený, zděný 8.200 Kč

3+1 Otrokovice Baťov 90 m2, nevybavený, 2x balkon 9.000 Kč

3+1 Zlín 2.května 68 m2, část. vybavený 9.000 Kč

3+1 Zlín Školní 100 m2, centrum, nevybavený 10.000 Kč

4+1 Zlín Javorová 95 m2, velká lodžie, nevybavený 10.500 Kč

RD Zlín Růmy 350 m2, luxusní dům v centru 29.000 Kč
7

Novostavba rodinného domu pro 
náročného klienta, výhled do zeleně, 
garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 4.190.000 Kč

Halenkovice N05033

Rodinný dům v klidné vilové části města 
s velkou zahradou. Dům 6+1 je po cel-
kové rekonstrukci, krb, pergola, bazén. 
tel.: 603 246 680 Info v RK

Napajedla N05779

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka otrokovice  ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)

RD po rekonstrukci před 2 lety, nová ku-
chyňská linka, koupelna, velká stodola, 
příjemné bydlení, ihned k nastěhování.
tel.: 603 246 680 1.768.000 Kč

Oldřichovice N05885

RD v centru Napajedel, vhodné k byd-
lení i k podnikání, určeno ke komplet-
ní rekonstrukci, pozemek 1.382 m2.
tel.: 603 246 680 2.600.000 Kč

Napajedla N05213

RD Pohořelice k rekonstrukci, dispo-
zice 2+1+sociální zařízení+hala, velká 
zahrada 1.100 m2, vlastní studna.
tel.: 603 246 680 750.000 Kč

Pohořelice N06282

RD 2+1 Pohořelice po částečné rekon- 
strukci, nová střecha, průjezd pro 
2 auta, velká zahrada 725 m2.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

Pohořelice N06283

RD Otrokovice k bydlení i ke komerčním 
účelům, plastová okna, nové topení, 
garáž, možnost využít i půdní prostor. 
tel.: 603 246 680 5.760.000 Kč

Otrokovice - Kvítkovice N04542

Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké čás-
ti obce, s velkým pozemkem. V dob-
rém stavu, veranda, plynové topení.
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Sušice / okr. UH N05708

Půldomek v klidné lokalitě v kolonii 
dalších baťovských domků, nová pří-
stavba, zateplení, zahrada 250 m2 v OV. 
tel.: 603 246 680 1.499.000 Kč

Otrokovice - Letiště N05345

Řadový RD 3+1 se zahradou (246 m2) 
a krytým průjezdem, nová střecha, 
plyn. kotel, plastová okna.
tel.: 603 246 680 1.450.000 Kč

Napajedla N06208

NOVINKA 

Zděný RD Tomík 4+kk o zast. ploše 96 m2; obvodové zdivo pěnosilikát + poly-
styrénové zateplení, dřevěný strop a krov, betonová střešní krytina, cena zahr-
nuje projektovou dokumentaci, základovou desku, stavbu na klíč.
tel.: 603 246 680 1.800.000 Kč bez DPH

Výstavba zděných RD na klíč i na Vašem pozemku N06086

NOVINKA 

SLEVASUPE R

SLEVA



telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
BYTY PRODEJ okr. Zlín - vybíráme z nabídky

vel. lokalita ulice popis cena
1+kk Otrokovice J.Valčíka 30 m2, 7.p/7, s lodžií, probíhá revitalizace domu, nová okna, zachovalý stav 580.000 Kč
1+kk Zlín Voženílkova 37 m2, 4.p/5, novostavba, terasa, kuchyňská linka včetně spotřebičů 1.299.000 Kč
1+1 Bohuslavice u Zlína 32 m2, 3.p/3, OV, po rekonstrukci, k dispozici zahrádka 780.000 Kč
1+1 Zlín Dlouhá 35 m2, 4.p/4, balkon, výtah, nová okna, centrum Zlína- výhodná investice 1.010.000 Kč
1+1 Otrokovice 35 m2, 4.p/4, 3 roky nový byt, kuch. linka se spotřebiči, bezproblémové parkování 1.050.000 Kč
1+1 Zlín Fabiánka 42 m2, 2.p/3, balkon, sklep, zánovní kuch. linka, pračka, lednice, blízkost MHD 1.050.000 Kč

2+kk Zlín Podlesí 54 m2, 4.p/5, balkon, orientace na jih, nová linka se spotřebiči 1.350.000 Kč
2+kk Zlín Podlesí 60 m2, 3.p/5, zděný, terasa, OV, šatna na míru, ventilace s rekuperací 1.590.000 Kč
2+kk Zlín Na Honech 53 m2, 2.p/5, OV, obývací pokoj s kuchyní, vestavěné skříně, koupelna s vanou 1.880.000 Kč
2+1 Slavičín 61 m2, 2.p/5, u centra, udržovaný stav, nová okna a topení, obývák s balkonem 700.000 Kč
2+1 Zlín Slezská 44 m2, 3.p/8, DB, nová okna, dlažba v kuchyni, nové rozvody, nízké náklady 899.000 Kč
2+1 Otrokovice Nádražní 51 m2, 1.p/7, u polikliniky, s balkonem, udržovaný stav, nová okna, OV 949.000 Kč
2+1 Otrokovice Hlavní 54 m2, 3.p/8, původní stav, dům po revitalizaci, orientace na západ 950.000 Kč
2+1 Otrokovice Baťov 67 m2, 4.p/5, po kompletní rekonstrukci, dispozičně upraven na 3+1, nábytek na míru 1.149.000 Kč
2+1 Malenovice tř. Svobody 60 m2, 1.p/6, bezbarierový, nové zděné jádro, nová okna, zateplený dům 1.190.000 Kč
2+1 Otrokovice střed 63 m2, 2.p/8, po kompl. rekonstrukci, nové jádro, kuchyň, dům po revitalizaci 1.195.000 Kč
2+1 Malenovice tř. Svobody 55 m2, 8.p/12, OV, nově rekonstruován, samostatné pokoje, nová linka, balkon 1.249.000 Kč
2+1 Slušovice Družstevní 56 m2, 3.p/6, DB - nulová anuita, velká lodžie, prostorná šatna, zděná koupelna 1.269.000 Kč
2+1 Zlín Štefánikova 68 m2, 2.p/3, zděný byt s balkonem, neprůchozí pokoje, nová okna, zahrádka 1.440.000 Kč
2+1 Zlín Padělky 70 m2, 2.p/4, po nákladné kompletní rekonstrukci, OV, orientace na západ 1.599.000 Kč
2+1 Vizovice Janova Hora 69 m2, 3.p, balkon a terasa, možnost koupě garáže, novostavbě, vestavěné skříně 1.780.000 Kč
2+1 Zlín Věžové domy 70 m2, 6.p/8, zděný, po kompletní nadstandardní rekonstrukci, balkon 2.150.000 Kč

3+kk Vizovice Janova Hora 95 m2, 2.p/5, OV, novostavba, samostatné vytápění a ohřev vody, balkon, 2 lodžie 2.175.000 Kč
3+1 Vizovice 75 m2, 2.p/4, vhodný k úpravám dle vlastních představ, balkon, komora 930.000 Kč
3+1 Brumov Družba 65 m2, 5.p/8, revitalizace domu, nová okna, zděné jádro, orientace jih-západ 998.000 Kč
3+1 Malenovice tř. Svobody 64 m2, 10.p/11, udržovaný stav, k rekonstrukci, nový výtah, klidná lokalita 1.050.000 Kč
3+1 Zlín Podlesí 72 m2, 2.p/7, s lodžií, zachovalý stav, možnost krytého stání, u parku 1.090.000 Kč
3+1 Napajedla Nábřeží 75 m2, 4.p/8, zvětšená lodžie, nová okna, vhodný k rekonstrukci 1.190.000 Kč
3+1 Zlín L.Váchy 68 m2, 12.p/13, prostorný, udržovaný byt, neprůchozí pokoje, balkon 1.249.000 Kč
3+1 Slušovice Dostihová 70 m2, 3.p/8, částečně změněná dispozice, samostatně přístupné pokoje, OV 1.250.000 Kč
3+1 Otrokovice Trávníky 75 m2, 4.p/5, nová plastová okna, velká chodba a šatna 1.280.000 Kč
3+1 Slavičín 72 m2, 2.p/2, zděný byt včetně garáže, ve čtyřbytovce, zděné jádro, OV 1.290.000 Kč
3+1 Zlín Budovatelská 68 m2, 7.p/8, udržovaný stav, nové stupačky, okna, zateplení, orientace na západ 1.350.000 Kč
3+1 Zlín Moravská 69 m2, 2.p/8, po část. rekonstrukci, prostorná lodžie, JV situace, nové rozvody 1.295.000 Kč
3+1 Zlín Podlesí 65 m2, 6.p/7, samostatné pokoje, nová zděná koupelna, nábytek na míru 1.340.000 Kč
3+1 Zlín Na Honech 68 m2, 5.p/8, zděné jádro, plovoucí podlahy, nové zárubně a dveře, OV 1.399.000 Kč
3+1 Napajedla Nábřeží 86 m2, 7.p/8, dům po celkové revitalizaci, nová fasáda, zateplení, OV 1.500.000 Kč
3+1 Kvasice 90 m2, 4.p/4, po celkové rekonstrukci, 2 balkony, garáž v domě 1.580.000 Kč
3+1 Zlín Budovatelská 68 m2, 4.p/8, prostorný, po rekonstrukci, možnost garáže, orientace JV 1.590.000 Kč
3+1 Zlín U Majáku 78 m2, 2.p/3, po rekonstrukci, nové stupačky, okna, parkování, zahrada 1.649.000 Kč
3+1 Zlín Na Honech 68 m2, 4.p/7, po celkové rekonstrukci, zvětšená koupelna, krytá lodžie 1.650.000 Kč
3+1 Zlín Ševcovská 68 m2, 12.p/13, nové rozvody, jádro, plastová okna, nová kuchyně, orientace JZ 1.699.000 Kč
3+1 Zlín Hluboká 82 m2, 4.p/4, moderně rekonstruovaný, nové rozvody, rohová vana 2.550.000 Kč

4+kk Malenovice Jarolímkovo nám. 110 m2, 4.p/4, atypický podkrovní byt, terasa, balkon, garážové stání 2.650.000 Kč
4+kk Zlín Havlíčkovo nábř. 120 m2, 4.p/4, zděný, balkon, garážové stání v suterénu domu 3.990.000 Kč
4+1 Brumov Družba 77 m2, 4.p/8, DB, lodžie, výtah v domě, orientace na jih a východ 949.000 Kč
4+1 Luhačovice Zahradní čtvrť 89 m2, v původním, udržovaném stavu, OV, plánovaná revitalizace 1.450.000 Kč
4+1 Zlín Budovatelská 75 m2, 2.p/8, plastová okna, nové plovoucí podlahy, dlažba 1.550.000 Kč
4+1 Zlín Hradská 135 m2, 2.p/5, zděný, prostorné terasy, dvě koupelny, sklep, garáž 4.490.000 Kč

Doporučujeme

3www.zvonek.cz www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, zlín  tel.: 577 436 522

velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

Salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  firemní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

restaurace u dvou slunečnic

10.4. - 15.4. 2012  kachní hody
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POPTáVKY | Pro vážné klienty s hotovostí hledáme ke koupi:
BYT 1+1, 2+1 • ve Zlíně - centrum, Jižní Svahy s nižšími náklady na 
bydlení pro solventního investora - platba ihned v hotovosti.
BYT 3 - 4+1 • (kk) do 90 m2, s balkonem ve Zlíně Lazy, Díly, Barto-
šova čtvrť, Kamenná, Slovenská, Štefánikova, Ševcovská. Dále 3+1 
Zlín - Jižní Svahy (Česká, Podlesí)

RODINNý DůM 4 - 5+1•  ve Zlíně a okolí (do 15 km). Zahrada  
podmínkou, cena do 2.500.000 Kč
cHATU NEBO cHALUPU•  se zahrádkou. V pěkném prostředí do 
30 km od Zlína. Cena do 500.000 Kč



inzerce
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velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 
salátů, speciality na dřevěném uhlí

restaurace u dvou slunečnic

10.4. - 15.4. 2012  kachní hody
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telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
pobočka Bystřice p./Host.  Palackého 709 (naproti městské knihovny)

Byt 3+1 v OV, dům po kompletní
revitalizaci, 5. patro/8, plocha 73 m2,
balkon, sklep, 10 min. do centra.
tel.: 603 246 680 1.390.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06237

Zděný byt 3+1 po kompletní rekonstruk-
ci, nová elektřina, nová koupelna, plas-
tová okna, 4.p./4, 68 m2, lodžie, OV.
tel.: 603 246 680 1.200.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06066

Řadový rodinný dům 4+1 na okra-
ji města. Dům je celopodsklepený,
s garáží a zahradou 400 m2.
tel.: 603 246 680 1.479.000 Kč

Bystřice p./Host. N05900

Vila 5+1 vhodná k bydlení, možno 
využít také jako sídlo fi rmy, pozemek
o velikosti cca 600 m2.
tel.: 603 246 680 2.770.000 Kč

Bystřice p./Host. N05895

RD 4+1 s garáží na hranici Chvalčova
a Bystřice pod Hostýnem, zahradní
terasa, bazén, zahrada 722 m2.  
tel.: 603 246 680 2.700.000 Kč

chvalčov N05812

Komerční objekt v centru města, přímo
vedle parku. Vhodné jako byty nebo 
kanceláře, výhodná investice.
tel.: 603 246 680 5.300.000 Kč

Bystřice p./Host. N05330

RD nedaleko centra vedle rozlehlého 
parku, garáž pro dvě auta, dílna, kotel 
na plyn a tuhá paliva.
tel.: 603 246 680 2.490.000 Kč

Bystřice p./Host. N05942

Novostavba RD v Míškovicích, dům 
byl kolaudován v roce 2010, pozemek 
1.365 m2, garáž, plyn. topení, krb.
tel.: 603 246 680 6.990.000 Kč

Míškovice N06067

SLEVA SLEVA

Rychle a výhodně prodáme i Vaši nemovitost. Volejte tel.: 603 246 680!



inzerce

tom-stolařství

Tel.: 602 557 916, www.tom-stolarstvi.cz

výrobce pro váš domov

• návrh • realizace 
• montáž   
• kuchyně • vest. skříně 
• nábytek • dveře 
• schodiště

• Realizace inženýRSkých  
   Sítí (vodovodní 
   i kanalizační řady)
• montáže
• geneRální opRavy
• Recyklace
   živičných            
   povRchů

RiS-mont s.r.o., Slanica 379, zlín - louky

tel./fax: 577 195 192, e-mail: rismont@volny.cz
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Dvojdomek v Žeravicích u Kyjova, 
který jde rozdělit na domky o velikosti 
3+1 a 2+1, zahrádka a orná půda.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Žeravice u Kyjova N05978

RD Huštěnovice se započatou rekon-
strukcí, v centru obce, malá zahrádka, 
dvorek, parkování na pozemku.
tel.: 739 456 087 520.000 Kč

Huštěnovice N05348

Novostavba RD 5+1 Sušice, krb, 
zastřešená terasa, okrasná zahrada 
s jezírkem, zastřešené parkovací stání. 
tel.: 739 456 087 4.110.000 Kč

Sušice N06236

RD 5+kk v Ostrožské Nové Vsi - Chyli-
cích, kolaudovaný v roce 2000, zděný, 
k okamžitému bydlení, parcela 768 m2. 
tel.: 739 456 087 2.830.000 Kč

Ostrožská Nová Ves N06132

Udržovaný rodinný dům 3+1, 2+1 
s garáží, plynové topení, krbová kam-
na, vlastní studna, zahrada 300 m2.
tel.: 739 456 087 2.620.000 Kč

Buchlovice N05874

Rodinný dům v centru obce, dispozice: 
4+1 + obytná hala, garáž, terasa, 
sklep, vinný sklep, po rekonstrukci.
tel.: 739 456 087 1.999.000 Kč

Polešovice N05839

RD 3+1, 2+kk v Kunovicích s garáží, 
dům je napojen na veškeré inženýr-
ské sítě, pěkná zahrada 365 m2.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Kunovice N04597

Novostavba nízkoenergetického RD, vel-
mi nízké náklady, základová deska v ceně. 
K dispozici velikosti 3+kk, 3+1, 4+kk, 4+1. 
tel.: 739 456 087 1.750.000 Kč

Uherské Hradiště N05955

RD 6+1 v Ostrožské Nové Vsi, pod-
sklepený, garáž, vytápění plynové. Za 
domem se nachází dvorek.
tel.: 739 456 087 1.690.000 Kč

Ostrožská Nová Ves N06063

RD po celkové rekonstrukci, u domu 
studna, plyn na pozemku, dům při-
praven pro montáž krbových kamen.
tel.: 739 456 087 1.099.000 Kč

Bílovice N05148

Zděný RD 3+1 v Jarošově vhodný pro 
rekonstrukci, vlastní studna, prostor-
ný dvorek.
tel.: 739 456 087 1.050.000 Kč

Uh. Hradiště - Jarošov N06274

Menší rodinný dům o velikosti 3+1, 
s možností půdní vestavby, plynové 
vytápění, menší dvorek, dílny, sklep.
tel.: 739 456 087 1.060.000 Kč

Ostrožská Nová Ves N06147

Řadový přízemní dům s dispozicí 2+1, 
kterou je možno rozšířit až na 4+1,  
zahrada, průjezd, hospodářská přístavba. 
tel.: 739 456 087 985.000 Kč

Topolná N06241

RD 3+1 v klidné části obce, plocha parce-
ly 161 m2. Dům je po část. rekonstrukci, 
dvorek s hospodářskou přístavbou. 
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Uherský Ostroh N06164

RD 2+kk + spíž + dílna + sklep ve velmi 
atraktivní lokalitě, u domu je dvorek, 
možnost podkrovního bydlení.
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Buchlovice N05647

Udržovaný RD 4+1 v obci Částkov.  
Topení – plynový kotel, vlastní studna, 
pěkná zahrada s možností posezení.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Částkov N06112

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Hradiště  J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

SLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVA

NOVINKA 



inzerce

vlhké zdi a plíseň
Co dělat?

C9799

odstranění plísní 
Regulittem www.regulitt.cz

volejte
800 100 192

bahen
• vestavby bytových jader
• montáž obkladů a dlažby
• vodo - topo

rekonstrukce koupelen
Dlouhá - železniční podjezd, zlín 760 01
tel.: 603 204 437, 577 216 942, www.bahen.cz
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Zrekonstruovaný byt 3+1, 3. patro/5, 
dům po kompletní revitalizaci, výtah, 
nové topení, balkon, spíž, plocha 68 m2. 
tel.: 739 456 087 950.000 Kč

3+1 Uherský Ostroh N06095

RD 3+1 v lokalitě Mařatice, zasklená 
lodžie, velký sklep, plocha 67 m2, 
2.patro/4, velmi pěkný výhled, DB.
tel.: 739 456 087 990.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště N06242

Prostorný byt 2+1, plocha 58 m2, v osob-
ním vlastnictví, v původním, udržova-
ném stavu, vlastní plyn. topení, lodžie.
tel.: 739 456 087 1.260.000 Kč

2+1 Staré Město N06131

Zděný byt 2+1 +šatna +sklep, po 
rozsáhlé rekonstrukci, nová koupelna, 
2.patro/3, zděný sklep, 86 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.465.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - centrum N06225

Novostavba zděného bytu 3+kk, 
balkon, sklep, šatna, obytná plocha 
106 m2, nová kuch. linka, OV.
tel.: 739 456 087 2.585.000 Kč

3+kk UH - Mařatice N06150

RD 3+kk po rozsáhlé rekonstrukci ve 
velmi atraktivní lokalitě, dílna, sklep, 
za domem dvorek, zahrada.
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

Topolná N05269

Udržovaný RD 4+1 s rovinatým  
pozemkem v Uh. Hradišti – Míkovicích. 
Za domem hosp. stavby, zahrada 200 m2. 
tel.: 739 456 087 598.000 Kč

Míkovice N05905

Starší RD 3+1 vhodný k celkové  
rekonstrukci. Za domem se nachází 
zahrada. Dům volný ihned.
tel.: 739 456 087 560.000 Kč

Kunovice N06229

Patrový RD 3+1 určený k rekonstruk-
ci. Ve dvoře jsou zděné hospodářské 
budovy, zděná garáž, pozemek 550 m2. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Veletiny N03782

Rekreační areál v Bystřici p./L., dvě 
hlavní budovy, 6 ubytovacích jednotek, 
tenis. kurt, pozemek 1.700 m2.
tel.: 739 456 087 3.900.000 Kč

Bystřice pod Lopeníkem N06232

Novostavba RD 4+1 s garáží v klidné 
části obce, krb s rozvodem po celém 
domě, terasa, garáž, zahrada 900 m2.  
tel.: 739 456 087 2.789.000 Kč

Pašovice N04951

RD se dvěma bytovými jednotka-
mi 3+1 v klidné části obce. Vytápění 
ústřední, zahrada s pergolou a krbem. 
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Šumice N06170

RD 4+1 a 2+1 na klidném místě obce, 
topení plyn/tuhá paliva, velmi dobrý 
stav, zahrada 1.908 m2.
tel.: 739 456 087 1.750.000 Kč

Bystřice pod Lopeníkem N02061

Pronájem prostorného RD 6+1 po rekon-
strukci. Za domem místnost s krbem, 
pergolou a garáží pro 2 auta.
tel.: 739 456 087 16.000 Kč/měs.

Uherský Brod N06278

RD 2+1 s průjezdem v centru obce, 
obytná plocha cca 55 m2, plocha parcely 
80 m2. Dům je ve velmi dobrém stavu.
tel.: 739 456 087 460.000 Kč

Bánov N05898

Prostorný RD 3+1 v klidném prostředí. To-
pení el., možnost napojení na plyn, zdě-
ná hospodářská budova, garáž, zahrada. 
tel.: 739 456 087 1.245.000 Kč

Vlčnov N06191

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Uh. Brod  Moravská 82 (v blízkosti Masarykova nám.)

SLEVA SLEVA SUPE R

NOVINKA 



 Jarní akce! 
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Prostorný byt 3+1, zděné jádro, zre-
novovaná kuchyňská linka, plocha 74 
m2, 3.p./4, lodžie, DB.
tel.: 739 456 087 940.000 Kč

3+1 Vsetín - Sychrov N05165

Prostorný byt 2+1 v cihlovém domě 
blízko centra, plocha 62 m2, 2. podlaží, 
byt je po celkové rekonstrukci, OV.
tel.: 739 456 087 720.000 Kč

2+1 Vsetín - Trávníky N05806

Prostorný družstevní byt 3+1 po částeč-
né rekonstrukci, nová kuchyňská linka, 
plastová okna, plocha 73 m2, balkon.
tel.: 739 456 087 1.035.000 Kč

3+1 Vsetín - Sychrov N06286

Rekreační objekt uprostřed Vsetínských 
vrchů poblíž přehrady Bystřička. Vhodné 
jako školící středisko, k rekreaci pro fi rmy.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Malá Bystřice N05783

Dům z kvalitních konstrukčních materi-
álů na pěkném místě s okrasnou zahra-
dou cca 800 m2, krb, podlahové topení.
tel.: 739 456 087 5.400.000 Kč

Vsetín - Jasenka

Zemědělské pozemky na okraji města 
Vsetín, 2.163 m2, vhodné i k založení 
sadu nebo zahrady.
tel.: 739 456 087 240.000 Kč

Vsetín - Nepřejov N06024

Pozemek se stavbou v centru Velkých 
Karlovic, garáž se sklípkem a s nád-
stavbou na stav. pozemku 441 m2.
tel.: 739 456 087 400.000 Kč

Velké Karlovice N03045

Rovinatý pozemek na slunném místě 
mimo hlavní komunikaci, možnost 
dřevěnice či zděného RD, 1.000 m2.
tel.: 739 456 087 550.000 Kč

Nový Hrozenkov N06271

Lesní a zemědělské pozemky se sta-
vebním místem u osady Babyka,
Vsetín - Jasenka, výměra celkem 12 ha.
tel.: 739 456 087 Info v RK

Vsetín - Jasenka N05672

Pozemky k výstavbě. Tiché, odlehlé 
místo, součástí ceny i okolní zemědělské 
pozemky a chatka, 10.000 m2, příjezd.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Vsetín N04660

Stavební pozemek v klidné lokali-
tě, okraj zástavby, příjezd po obecní
komunikaci, inž. sítě, příjemné bydlení.
tel.: 739 456 087 490.000 Kč

Pržno N04165

Rovinatý pozemek o výměře 1.000 m2 
v rekreační oblasti Javorníků, všechny 
inženýrské sítě u pozemku.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Velké Karlovice N00208

Lesní pozemek Vsetín - Bobrky, se 
vzrostlými stromy, výměra 4.500 m2. 
Přístup po asfaltové komunikaci.
tel.: 739 456 087 290.000 Kč

Vsetín - Bobrky N05829

Pozemky ve směru od hlavní komuni-
kace k Bečvě k zemědělskému využi-
tí, rovina, plocha 7.535 m2.
tel.: 739 456 087 30 Kč/m2

Vsetín - Ohrada N06069

Mírně svažitý pozemek na okraji obce, 
výstavba inž. sítí, pozemek o výměře 
cca 1.500 m2 nebo 3.000 m2.
tel.: 739 456 087 600 Kč/m2

Jablůnka N05311

Řadový dům 3+1 (dvojdomek) v klidné
části města, malá zahrádka, možnost 
využití půdního prostoru.
tel.: 739 456 087 1.550.000 Kč

Valašské Meziříčí N06219

Zděný dům k rekonstrukci v centru 
obce se zahradou 440 m2, dispozice 
místností 4+1 a garáž, plyn u domu.
tel.: 739 456 087 1.800.000 Kč

Pržno u Vsetína N05827

Dům na klidném místě pod Hostýnský-
mi vrchy, dispozice: 6+1, garáž, sklep, 
vytápění kotlem na dřevo, balkon.
tel.: 739 456 087 1.590.000 Kč

Podolí u Val. Meziříčí N03339

Budova bývalé školy v místní části
Brňov, vhodná k přestavbě na byty, 
školící středisko, penzion pro seniory.
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

Podlesí u Val. Meziříčí N05050

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 739 456 087
pobočka Vsetín  Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

NOVINKA 

NOVINKA 

SUPE R

SUPE R

Hledáme ke koupi pozemky, chaty a chalupy v lokalitě Huslenky - V. Karlovice. Tel.: 739 456 087

NOVINKA 

SLEVA

RD 7+1 v nádherné přírodní lokalitě
a rekreační oblasti, po kompl. rekon-
strukci, garáž, kombinované ústř. topení.
tel.: 739 456 087 2.900.000 Kč

Karolinka N05217

SLEVA

SLEVA



kvalitní bydlení blízko přírody• 
v atrakti vní lokalitě Zlín - Kudlov

v druhé etapě k dispozici nízkoenerge-• 
ti cké RD o velikostech 3+kk, 3+kk
s garáží a 4+kk

každý rodinný dům má vlastní• 
pozemek

přístup do lokality po nově vybudované • 
komunikaci z ul. Václavská

kompletní inženýrské sítě• 

kvalitní stavební materiály a moderní • 
technologie

dvě zastávky MHD do středu Zlína• 

2,5 km do centra Zlína• 

Kontakt: tel.: 603 246 680  | www.zvonek.cz

Rodinné domy ZLÍN - KUDLOV

... bydlení blízko přírody

 RODINNÝ DŮM 3+KK S GARÁŽÍ za 2.590.000 Kč vč. DPH a pozemku!RODINNÝ DŮM 3+KK S GARÁŽÍ

 Jarní akce! 
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V tšina z nás za íná samostatn  
bydlet v pronajatém byt . Ve Zlín  
platíme majiteli bytu  krom  energií 
nájemné 3000 – 6000 K  podle 
velikosti bytu. Není lepší platit 
vlastní byt?

Nájem nebo hypotéka?
Snadno zjistíme, že nájemné je 
srovnatelné nebo vyšší než úrok 
z úv ru. Pokud jsme schopní 
splácet 5500 K  z milionu ceny 
nemovitosti, m žeme za ít 
hledat. Ke koupi vlastního bydlení 
pot ebujeme ale ást ceny. Banka 
poskytuje výši hypotéky na 70% 
nebo 85% hodnoty, výjime n  
celou kupní cenu. Zbytek m žeme 
zaplatit ze stavebního spo ení.

Hypotéka není pro každého
Hypoté ní banky jsou opatrné 
a vždy prov ují:
• prokazatelné p íjmy
• hodnotu nemovitosti
• registry dlužník  a v k
Bohužel mnoho zájemc  n kterou 
podmínku nesplní a dál musí bydlet 
v pronájmu. ešením pak m že 
být družstevní byt nebo pronájem 
s p edkupním právem.

Družstevní byty na splátky 
Ve Zlín  m žeme získat nový 
družstevní byt i bez hypotéky. 
Musíme však mít t etinu ceny 
bytu. Zbytek pak splácíme 
družstvu 25 let. Bydlíme 
v novém byt , platíme stejn  
jako v pronájmu a splácíme si 
svoje bydlení.

Pronájem s p edkupním právem
Ve Zlín  si také m žeme nový 
byt pronajmout s možností 
odkoupení do družstevního 
nebo osobního vlastnictví. 
Máme tak dost asu vy ešit 
vypo ádání po rozvodu, prodej 
starého bytu nebo si p ipravit 
p íjmy k získání úv ru. ešení 
t chto situací najdete na:
www.zlataporadna.cz

Dny otev ených dve í
Byty s p edkupním právem  
m žeme vid t 13. 4. od 15 do 
19 a 14. 4. od 9 do 14 hodin 
nad kone nou MHD 9 na ulici 
Podlesí II. Prohlídky v jiný as 
lze domluvit na 777 165 166. 
Byty ve Zlín  Nad Nivami jako 
jediné umožní bydlet každému.

NEUTRÁCEJTE ZA PRONÁJEM!
SPLÁCEJTE RADŠI VLASTNÍ BYT

Pronájem s p edkupním
právem eší Vaše bydlení

Prohlídky na tel.: 736 611 616

M žete bydlet na zkoušku celý rok. 
Platíte stejn  jako v jiném pronájmu.
B hem roku si m žete byt odkoupit.

Byt ve vlastnictví – získáte:

• nový byt za nejnižší cenu ve Zlín
• dost asu na vy ízení  nancování
• nízké náklady na bydlení a opravy

Družstevní byt má výhody:

• vklad pouze t etina kupní ceny
• splátka ve výši tržního pronájmu
• neprokazujete p íjmy ani registry
• v k ani národnost nerozhoduje
• kdykoliv lze doplatit a odkoupit

ešení Vašeho bytového problému

Rozvádíte se a ekáte na vypo ádání?

• odst hujte se okamžit  od partnera
• získáte klid a nadhled v novém byt
• po vypo ádání si byt odkoupíte

Chcete investovat do nemovitosti?

• neplatíte revitalizace a opravy domu
• nízké náklady zvyšují Váš istý zisk
• sta í Vám 30% ceny nového bytu

Pot ebujete na pár let bydlet ve Zlín ?

• b hem studia neutrácíte za pronájem
• za ídíte si byt podle svých p edstav
• byt m žete kdykoliv prodat bez dan
• byt pro Vás m že koupit Vaše  rma

Chcete bydlet v novém byt ?

• m ení tepla snižuje náklady
• nehlu ný výtah, garáž v dom
• úklid spole ných prostor a sn hu
• BEZBARIÉROVÉ bydlení u MHD
• bezkonkuren ní výhled na Zlín
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Atraktivní RD v klidné lokalitě, celodenně osluněná zahrada. Zastřešená terasa, 
krb, MHD. V domě jsou 2 bytové jednotky - spodní část 5+1 (2.500.000 Kč) a nedo-
končený podkrovní byt cca 100 m2 (1.200.000 Kč) se samostatným vstupem.
tel.: 603 246 680 2.500.000 Kč

Zlín - Kostelec / okr. ZL N05821

Dům k bydlení i podnikání v obci Modrá u Velehradu v blízkosti archeoskanzenu. 
Dům tvoří dva nebytové prostory v přízemí sloužící jako ordinace lékařů. 
V 1. patře jsou 3 bytové jednotky o velikosti 1+1 a 2+1. Topení – plynové.
tel.: 603 246 680 2.400.000 Kč

Modrá u Velehradu / okr. UH

Atraktivní nemovitosti          více na www.zvonek.cz

Exkluzivně nabízíme k prodeji barokní zámek ze 17.století s rozsáhlými pozemky 
(85.000 m2). Zámek je patrová, trojkřídlá budova s mansardovou střechou 
v dobrém stavu, plynové topení. Vhodné pro hotel, domov pro seniory atd.
tel.: 603 246 680 12.900.000 Kč

Zámek Koryčany / okr. KM N06227

Exkluzivně nabízíme k prodeji rekreační areál v Bystřici pod Lopeníkem. Areál 
tvoří dvě hlavní budovy, které nabízí 6 ubytovacích jednotek /pokoje, apartmány/ 
+ 1 byt pro správce, kurt s umělým povrchem, dětské hřiště, pozemek 1.700 m2. 
tel.: 603 246 680 3.900.000 Kč

Rekreační areál Bystřice pod Lopeníkem / okr. UH N06230

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
DLUHy, DrAžBy 
exeKUCe!
Pomůžeme
Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

HlEDámE REaliTNí maKléřE!

Nabídky na spolupráci a životopis posílejte  
na zubicek@zvonek.cz, tel.: 603 432 409

Nabízíme: 
● Garantovaný stálý 
   měsíční příjem od 10 tis. Kč!

● proViZe A BonUsy až 60%!
● Zaškolení a odborné  
   vedení ZDARMA

● Firemní telefon, 
   plně vybavené 
   kanceláře

Navštivte nás v nové kanceláři 
v OC Centro Zlín - malenovice!
• REaliTNí SERViS
• CESTOVNí aGENTURa
Otevřeno denně vč. víkendů
od pondělí do neděle
od 9:00 do 20:30 hod.

Vyberte si DOVOLENOU u naší CESTOVNÍ AGENTURY nebo na www.cazvonek.cz


