
Připravujeme pro Vás nové družstevní byty ve Zlíně! Více na str. 11
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Realitní magazín pro okresy: Zlín | Uherské Hradiště | Vsetín | Kroměříž

ZDARMA

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

Magazín www.zvonek.cz

okr. vsetín okr. uh. Hradištěokr. Zlín

RD 4+1 se zahradou (1.484 m2) v klidném 
prostředí po část. rekonstrukci. Vytápění 
na tuhá paliva a elektro, plyn u domu. 

RD 4+1, příjemné bydlení v klidné části 
obce, lodžie, zahrada 350 m2, garáž, 
kombinované vytápění.

Novostavba RD 5+1 Sušice, krb, 
zastřešená terasa, okrasná zahrada 
s jezírkem, zastřešené parkovací stání. 

tel.: 603 246 680 2.175.000 Kč tel.: 739 456 087 2.750.000 Kč tel.: 739 456 087 4.110.000 Kč

Vlčková / okr. ZL Jablůnka / okr. VS Sušice / okr. UHN06388 N06494 N06236

OteVřeNO deNNě vč. víkendů
od pondělí do neděle
od 9:00 do 20:00 hod.

• REALITNÍ SLUŽBY
• CESTOVNÍ AGENTURA

Navštivte nás v nové kanceláři v OC Centro Zlín - Malenovice!
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INZERCE

20 let tradice
a zkušeností na realitním trhu!a zkušeností na realitním trhu!a zkušeností na realitním trhu!

Přidejte se k nám!
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+420 603 246 685
kolomaznikova@zvonek.cz
pobočka Zlín

Makléř měsíce března 2012

www.zvonek.cz

Kateřina Kolomazníková

Obraťte se na realitní 
specialisty ve Vašem kraji!

Naše realitní noviny | č. 5/2012 | květen - červen 2012

Vydává Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 
Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 50.000 ks. 
Registrace MK ČR E 16634.

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494
Propagace, reklama, distribuce: 
Eliška Podsedníková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy.

uvažujete o prodeji 
nemovitosti? Obraťte 
se na realitní kancelář 
s 20-ti letou tradicí!

VyUŽIJte NAŠICH SLUŽeB A ZÍSkeJte SUpeR dáRek:

poukaz v hodnotě 

1.000 kč
na koupi zájezdu v CA ZVONek*

dáRkOVÝ pOUkAZ
dle vlastního výběru* na:
• Wellness Amenity ve Zlíně  
   v hodnotě 1.000 kč nebo
• Luxusní večeři pro 2 v restauraci  
   U dvou slunečnic ve Zlíně

*zvolený poukaz 
obdržíte při 
uzavření výhradní 
zprostředkovatel-
ské smlouvy.
Platí do 30.6.2012.

Užijte si 
svou

odměnu!

ZApLAtÍMe ZA 
VáS 1 SpLátkU
VAŠÍ HypOtÉky!*

cestovní agentura

pRO VŠeCHNy ČteNáře: pRO pROdáVAJÍCÍ: pRO kUpUJÍCÍ:

Nabízíme Vám kvalitní realitní služby:
1. Rychlý a výhodný prodej či pronájem
nemovitostí.
2. Široký rozsah inzerce v celém kraji
(vlastní realitní noviny, vysoce
navštěvované realitní servery, aktivní 
oslovení klientů).
3. Vyřídíme Vám výhodné fi nancování
(hypotéku, stavební spoření).
4. Vykoupíme Vaši nemovitost. 
Pomůžeme Vám s dluhy a exekucemi.

Kontaktujte naše odborníky. 
577 200 100 | +420 603 246 680 
zvonek@zvonek.cz

Přidejte se k nám!

AGeNtURA ZVONek slaví 20. narozeniny!


KUPÓnY VYSTŘiHnĚTe A UPLATnĚTe V neJBLiŽŠÍ KAnceLÁŘi AGenTUrY zVOneK

* platí při zakoupení zájezdu do 30.6.2012, nad 
součet cen všech účastníků zájezdu 30.000 Kč, 
jinak 3% z konečné ceny zájezdu.

*vyřídíme Vám ZDARMA hypotéku
u některé ze spolupracujících bank 
a jako dárek za VÁS uhradíme 
JEDNU MĚSÍČNÍ SPLÁTKU hypotéky
(v průběhu 
druhého roku 
splácení, max. 
však 10.000 Kč), 
platí  do 30.6.2012.
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Dvougenerační dům 2x 2+1 po část. 
rekonstrukci v klidné části Tlumačova. 
Garáž, předzahrádka, zahrada 177 m2. 
tel.: 603 246 680 2.199.000 Kč

Tlumačov  ∕ okr. ZL N05004

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  ∕ okr. ZL N05920

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

Lukov  ∕ okr. ZL N05776

RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.550.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

Rodinný dům 5+kk s dvougaráží v klidné 
lokalitě. Prostorná zahrada (648 m2), 
výborná dostupnost do Zlína.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Hostišová u Zlína  ∕ okr. ZL N06336

RD 3+1 v dobrém technickém stavu 
se zděnou garáží s uložnými prostory, 
plynové topení, zahrada s bazénem. 
tel.: 603 246 680 2.900.000 Kč

Fryšták  ∕ okr. ZL N06140

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  ∕ okr. ZL N04712

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  ∕ okr. ZL N05605

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  ∕ okr. ZL N04540

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

Halenkovice  ∕ okr. ZL N05033

Půldomek 5+1 se samostatným vcho-
dem v klidné lokalitě, zahrada okolo 
domu, celkově podsklepeno.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín - Mladcová  ∕ okr. ZL N05665

Zděný RD se zahradou, po rekonstrukci, 
krbová kamna, ústřední topení, 
venkovní posezení, pergola.
tel.: 603 246 680 1.662.000 Kč

Lhota u Zlína  ∕ okr. ZL N06518

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

Starší, zachovalý rodinný dům v klidné 
části Vizovic, mimo hlavní silniční tahy, 
zahrada 473 m2, garáž.
tel.: 603 246 680 1.885.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06492

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  ∕ okr. ZL N04655

Atraktivní rodinný dům v klidné loka-
litě, prostorná, celodenně osluněná 
zahrada. Zastřešená terasa, krb, MHD.
tel.: 603 246 680 3.449.000 Kč

Zlín - Kostelec  ∕ okr. ZL N05821

výběr nejzajímavějších nemovitostí
ROdINNé dOmY k prodeji ve Zlínském kraji

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!

NOVINKA NOVINKA 
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RD v klidném místě nedaleko centra
obce, dispozice 6+1. Za domem se
nachází zahrada (211 m2), topení na TP.
tel.: 603 246 680 1.499.000

Spytihněv ∕ okr. ZL N06513

Omlouváme se těm klientům, jejichž nemovitost nebyla 
zařazena do tohoto čísla našeho časopisu z důvodu 
nedostatku prostoru. Současně prosíme kolegy z jiných 
realitních kanceláří, aby naše klienty neobtěžovali svou 
návštěvou. Pokud máte vážného zájemce o námi inzerovanou 
nemovitost, volejte tel.: 603 246 680 a domluvte si 
spolupráci při prodeji. Prodávající si totiž výslovně nepřejí, 
aby je kdokoliv kontaktoval a navštěvoval bez přítomnosti 
makléře AGENTURY ZVONEK! Děkujeme za pochopení.

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 3.300.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. ZL N06074

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  ∕ okr. UH N05839

RD 3+1 a 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  ∕ okr. UH N04597

RD 3+kk se zahradou (5.076 m2),
po kompletní rekonstrukci, nová plas-
tová okna, klidná lokalita.
tel.: 739 456 087 1.650.000 Kč

Kudlovice  ∕ okr. UH N06467

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  ∕ okr. UH N06241

Rekreační chata přestavěná k celoroč-
nímu užívání na pravém břehu přehra-
dy s krásným výhledem a příjezdem.
tel.: 739 456 087 1.599.000 Kč

Bystřička ∕ okr. VS N06418

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

Pržno u Vsetína  ∕ okr. VS N05827

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  ∕ okr. VS N05217

7 let starý, zajímavě řešený dům 4+kk, 
možno dobudovat další pokoj. Interiér 
ve dřevě, nízké náklady na otop, krb.
tel.: 603 246 680 1.650.000 Kč

Poteč  ∕ okr. ZL N06214

Luxusní rodinný dům v žádané lokalitě 
s dobrou dostupností do centra města. 
3 garáže, krb, parcela 1.266 m2.
tel.: 603 246 680 Info v RK

Zlín  ∕ okr. ZL N06425

Novostavba zděného rodinného domu 
4+1 s garáží, menší zahradou a zaskle-
nou zimní zahradou v klidné části obce.
tel.: 603 246 680 2.885.000 Kč

Hluk  ∕ okr. UH N06402

Novostavba RD 4+1 s garáží v klidné 
části obce, krb s rozvodem po celém 
domě, terasa, zahrada 900 m2.
tel.: 739 456 087 2.499.000 Kč

Pašovice  ∕ okr. UH N04951

Luxusní dům s vnitřním bazénem
v klidné lokalitě. Krásný výhled, po-
sezení s krbem, garáž, zahrada.
tel.: 603 246 680 5.000.000 Kč

Vizovice  ∕ okr. ZL N06398

Prodej dvou sousedících RD 2+1 a 4+1 
v centru Lukova. Zahrada 900 m2,
garáž. Vhodné k bydlení i podnikání.
tel.: 603 246 680 4.300.000 Kč

Lukov  ∕ okr. ZL N03757

RD 5+kk, část. podsklepený, garáž, 
zahrada 716 m2, část. terénní úpravy, 
k dokončení dle vlastních představ.
tel.: 603 246 680 5.300.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. ZL N05851

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

RD Březnice pro náročné klienty pre-
ferující klid, pohodu, relaxaci doma
i v přírodě, nízké náklady na bydlení.
tel.: 603 246 680 7.800.000 Kč

Březnice u Zlína  ∕ okr. ZL N03926

Vlastníte podobnou nemovitost? Nabídněte nám ji. My ji prodáme! Tel.: 603 246 680  

DOMy 

ByTy

POZEMKy

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

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!

SLEVA

SLEVA NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

NOVINKA 



6

Pronájem objektu s kancelářskými 
i skladovými prostory, vhodný jako 
sídlo firmy v centru Zlína.
tel.: 603 246 680 61.700 Kč/měs.

Zlín - Beckovská, centrum N04973

Zlín

Pronájem samostatné kanceláře (20 m2) 
na náměstí Míru ve Zlíně, okno situova-
né na náměstí - možno využít k reklamě. 
tel.: 603 246 680 4.500 Kč + energie

Zlín - náměstí Míru N06019

Zlín

Areál dřevovýroby v obci Dobrkovice (18 km od Zlína, 8 km od Luhačovic, 
10 km od Uh. Brodu). Zděná hala dřevovýroby o výměře 1.271 m2, sklad dřevěný 
(234 m2), provozní sklad plechový (473 m2). Zpracování dřeva je stále v provozu. 
tel.: 603 246 680 Info o ceně v RK

Areál dřevovýroby Dobrkovice / okr. ZL N06139

dobrkovice

Víceúčelový objekt v centru obce. Dvě budovy: dvoupodlažní budova (prodejní a 
administrativní prostory 400 m2, byt 3+1 s velkou terasou), skladovací, případně 
výrobní prostory o ploše 500 m2. Přístup pro kamiony, rampa u obou budov, garáže. 
tel.: 603 246 680 7.500.000 Kč

Prodejní a skladové prostory Zlín - Salaš / okr. ZL N05512

Zlín - Salaš

Nemovitost ve středu obce s velmi dobrým příjezdem a možností parkování. Vy-
tápění je zajištěno plynovou kotelnou. V zadní části je vykládací rampa. Možnost 
využití na výrobu, skladování, případně na jinou podnikatelskou činnost.
tel.: 603 246 680 7.500.000 Kč

Nebytové prostory Hřivínův Újezd / okr. ZL N06210

Hřivínův Újezd

Zajímavé nové komerční prostory s výkladem v přízemí nového bytového domu. 
 3 prostory umístěné vedle sebe (možnost spojování). Prostory jsou vhodné k jakékoliv 
obchodní činnosti, jako sídlo firmy, kanceláře, provozování služeb, ordinace, čajovna. 
tel.: 603 246 680 Ceny od 1.405.000 Kč

Komerční prostory Zlín - Na Honech I / okr. ZL N05888

Zlín

Dům k bydlení a podnikání na Štefánikově ulici v žádané lokalitě na výhod-
ném místě s možností zaparkování u domu. Celková rozloha pozemku 601 m2, 
v přízemí dvě provozovny- vinotéka a restaurace, v patře dva byty: 3+1 a 1+1.
tel.: 603 246 680 6.999.000 Kč

RD Zlín - Štefánikova / okr. ZL N05864

Zlín

Prodej penzionu, který nabízí ubytování v 9 pokojích (dvoulůžkové pokoje 
a apartmány). V penzionu je jídelna, kuchyň a bar, má vlastní parkoviště. Velmi 
pěkné prostředí v lázních Luhačovice. Střecha po rekonstrukci v r. 2004.
tel.: 603 246 680 6.490.000 Kč

Penzion Hubert Luhačovice / okr. ZL N05686

Luhačovice

Průmyslový objekt v areálu TOMA, vý-
tah o nosnosti 2 tuny, zastavěná plo-
cha 1.383 m2, pro výrobu a skladování.
tel.: 603 246 680 6.200.000 Kč

Prům. objekt Otrokovice N04386

Otrokovice

Prodej komerčního objektu, který se 
skládá ze zavedené hospody s malou 
zahrádkou a obchodu v obci Machová. 
tel.: 603 246 680 2.665.000 Kč

Objekt Machová N06293

Machová

inzerce

SLEVA

výběr nejzajímavějších nemovitostí k podnikání
kOmERčNÍ OBjEkTY k prodeji a k pronájmu

Nespoléhejte na souseda.
Křovinořez STIHL 
může mít každý.

prodejNí aKce od 15.4. do 30.6.2012
SLevy Na vybraNé Typy

Patrick s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín | tel.: 724 553 772

Váš autorizovaný 
prodejce:

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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Třípodlažní budova k výrobnímu a komerčnímu využití, po rekonstrukci, nákladní 
rampa. Budova je situovaná uvnitř oploceného areálu 1 km od centra. Vhodné
 využití jako výrobní, administrativní budova, sídlo fi rmy, sklady, lehký průmysl atd.
tel.: 739 456 087 5.400.000 Kč

Budova v průmyslovém areálu Vsetín, ul. 4. května/ okr. VS N05055

Vsetín

Pronájem nebytových prostor Vsetín, 
Smetanova, přízemí s výlohou, pl. 72 m2,
parkovací stání, možnost odprodeje.
tel.: 603 246 680 12.000 Kč + energie

Vsetín - Smetanova N06078

Vsetín

Obchodní prostory Vsetín, Smetanova, 
v centru na atraktivním místě, přízemí
s výlohou, 100 m2. Volné po dohodě.
tel.: 603 246 680 Cena v RK

Vsetín - Smetanova N06342

Vsetín

Nemovitost v místní části Brňov (na vyvýšeném místě mimo hlavní silniční tah), 
vhodná k přestavbě na byty, školící středisko, penzion pro seniory, popřípadě 
ke komerčnímu využití. Možnost přikoupení sousedního pozemku 800 m2.
tel.: 739 456 087 1.350.000 Kč

Budova bývalé školy Podlesí - Brňov / okr. VS N05227

Brňov

Rekreační objekt jižně od údolí přehrady Bystřička. Objekt sestává z hlavní 
podsklepené budovy, garáže, dvou středně velkých chat, amfi teátru s krbem
a 23 malých dvoulůžkových chatek. Vhodné jako školící středisko, pro fi rmy atd.
tel.: 739 456 087 1.990.000 Kč

Rekreační objekt Malá Bystřice / okr. VS N05783

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.: 739 456 087 12.900.000 Kč

Zámek Koryčany / okr. KM N06227

koryčany

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.: 739 456 087 2.400.000 Kč

Modrá u Velehradu / okr. UH N06348

Modrá

Komerční objekt v centru města, přímo vedle parku. Objekt je možno využít 
například jako byty nebo kanceláře. V těsné blízkosti je školka, škola, nákupní 
středisko, zastávka. Výhodné místo a velmi dobrá investice.
tel.: 603 246 680 5.300.000 Kč

Komerční objekt Bystřice pod Hostýnem / okr. KM N05330

Bystřice p./H.

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.: 739 456 087 3.900.000 Kč

Rekreační areál Bystřice pod Lopeníkem / okr. UH N06230

Bystřice p./L.

Malá Bystřice

DOMy 

ByTy

POZEMKy

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

Vlhké zdi a plíseň
Co dělat?

C9799

Odstranění plísní 
Regulittem www.regulitt.cz

volejte
800 100 192

inzerce
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Nový zděný byt 2+kk s terasou, neda-
leko lesa, 3.p/5, plocha 60 m2, OV, velká 
šatna na míru, ihned k nastěhování.
tel.: 603 246 680 1.590.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N06216

Prostorný slunný byt v revitalizovaném 
domě s parkováním u domu. 4.p/5, 
plocha 75 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.280.000 Kč

3+1 Otrokovice - Trávníky N05685

Novostavba zděného bytu 2+kk s vel-
kou terasou a krásným výhledem, 
58 m2, OV, možnost garážového stání.
tel.: 603 246 680 1.749.000 Kč

2+kk Zlín - Nad Nivami N05777

Novostavba bytu 4+kk v posledním 
patře s velmi pěkným výhledem a te-
rasou 15 m2, orientace na západ.
tel.: 603 246 680 3.650.000 Kč

4+kk Zlín - Zelinova N06498

ByT 1+1, 2+1 •	 ve Zlíně, v lokalitách: centrum, Jižní Svahy, Lazy, 
Podhoří, platba ihned v hotovosti, spěchá!
ByT 3 - 4+1 •	 (kk) do 90 m2, s balkonem ve Zlíně Lazy, Díly, 
Bartošova čtvrť, Kamenná, Slovenská, Štefánikova, Ševcovská, 
Jižní Svahy - Budovatelská, Česká atd.

RODINNý DůM 4 - 5+1•	  ve Zlíně, Uh. Hradišti, Vsetíně a okolí 
(do 15 km). Zahrada podmínkou, cena do 2.500.000 Kč.
CHATU NEBO CHALUPU•	  se zahrádkou. V pěkném prostředí kdekoliv 
ve Zlínském kraji. Cena do 900.000 Kč. 
CHATy PRO RyBářE•	  v blízkosti vodní nádrže.

telefon: 577 200 100 | mobil: +420 603 246 680
BYTY pROdEj  - vybíráme z nabídky v okr. ZL

vel. lokalita ulice popis cena
1+kk Otrokovice J.Valčíka 30 m2, 7.p/7, OV, lodžie, udržovaný stav, nové okno, dobrá investice 580.000 Kč
1+kk Zlín Podlesí 54 m2, 4.p/5, zděný nájemní byt, prostorný, balkon, koupelna s vanou 659.000 Kč
1+kk Zlín K.Světlé 27 m2, 9.p/12, OV, nová linka, nová okna, k investici 690.000 Kč
1+kk Zlín Zelinova 31 m2, 3.p/5, OV, v novostavbě, linka se spotřebiči, balkon, orientace na západ 1.290.000 Kč
1+1 Napajedla Nábřeží 34 m2, 3.p/8, prostorný byt, udržovaný stav, lodžie v mezipatře, nové stupačky 635.000 Kč
1+1 Otrokovice Trávníky 33 m2, 4.p/4, OV, lodžie, nová okna, dům po revitalizaci, nové stupačky 710.000 Kč
1+1 Otrokovice Nádražní 35 m2, 1.p/8, OV, nová okna, nová kuch. linka, dům po revitalizaci, orientace na západ 825.000 Kč
1+1 Zlín Dlouhá 35 m2, 4.p/4, OV, v centru, balkon, výtah, orientace J/V 998.000 Kč

2+kk Otrokovice Komenského 64 m2, 1.p/4, nový byt, koupelna s rohovou vanou, nová okna, sklep, parkování 1.350.000 Kč
2+kk Zlín Zelinova 60 m2, 4.p/5, OV, v novostavbě, dvě terasy, orientace J/V, volný po dohodě 1.850.000 Kč
2+kk Zlín Na Honech 53 m2, 2.p/5, OV, nová kuchyně s kvalitními spotřebiči, velká komora, nízké náklady 1.880.000 Kč
2+1 Otrokovice Hlavní 54 m2, 4.p/8, v původním stavu, dům po revitalizaci, nové stupačky cena v RK
2+1 Slavičín u centra 61 m2, 2.p/5, původní stav, nová okna a topení, balkon, ložnice do klidové části 700.000 Kč
2+1 Zlín Podlesí 45 m2, 6.p/7, DB, původní stav, k rekonstrukci, orientace na západ 750.000 Kč
2+1 Otrokovice Nádražní 51 m2, 1.p/7, OV, u polikliniky, udržovaný stav, orientace na východ 949.000 Kč
2+1 Malenovice tř. Svobody 60 m2, 1.p/6, OV, bezbarierový, nová koupelna, zděné jádro, nová okna 1.090.000 Kč
2+1 Malenovice tř. Svobody 55 m2, 8.p/12, kompletně rekonstruovaný, nová dispozice bytu, samostatné pokoje, OV 1.199.000 Kč
2+1 Slušovice Družstevní 56 m2, 3.p/6, DB, ložnice s balkonem, šatna, zděná koupelna, orientace S/J 1.190.000 Kč
2+1 Zlín Morýsovy domy 64 m2, 1.p/8, po částečné rekonstrukci, neprůchozí pokoje, komora 1.350.000 Kč
2+1 Zlín Kostelec 55 m2, 2.p/2, po celkové rekonstrukci, dům po revitalizaci, nová kuch. linka, lodžie 1.455.000 Kč
2+1 Vizovice Janova hora 69 m2, v novostavbě s balkonem a terasou (22 m2), vestavěné skříně, vlastní topení 1.780.000 Kč

3+kk Otrokovice Trávníky 82 m2, 3.p/3, novostavba, samostatné topení, orientace na západ 1.790.000 Kč
3+kk Zlín Zahradnická 90 m2, 2.p/2, novostavba, nadstandardní byt, garážové stání, balkon, sklep 4.635.000 Kč
3+1 Vizovice Říčanská 75 m2, 2.p/4, byt vhodný k úpravám, balkon, komora, dům po revitalizaci 850.000 Kč
3+1 Brumov- Bylnice Družba 65 m2, 5.p/8, zděné jádro, podlahy lino a dlažba, orientace J/Z, revitalizace domu 998.000 Kč
3+1 Slavičín 72 m2, 2.p/2, dům se 4 byt. jednotkami, OV, vlastní topení a ohřev vody 1.120.000 Kč
3+1 Zlín Moravská 69 m2, 2.p/8, DB, po částečné rekonstrukci, JV situace, nové rozvody, nová okna 1.295.000 Kč
3+1 Zlín Budovatelská 68 m2, 7.p/8, OV, původní stav, nová okna, zateplení, neprůchozí pokoje 1.350.000 Kč
3+1 Zlín Luční 82 m2, 1.p/7, ložnice s novou zasklenou lodžií, plastová okna, dům po revitalizaci 1.410.000 Kč
3+1 Zlín Na Honech 68 m2, 4.p/7, po celkové rekonstrukci, zvětšená koupelna, krytá lodžie, 2 sklepy 1.550.000 Kč
3+1 Zlín Ševcovská 68 m2, 12.p/13, nová elektroinstalace, nová kuchyň, okna, jádro, OV, JZ orientace 1.599.000 Kč
3+1 Zlín Hluboká 82 m2, 4.p/4, po moderní nákladné rekonstrukci- podlahy, kuchyň (vč. spotřebičů) 2.550.000 Kč

4+kk Malenovice Jarolímkovo nám. 110 m2, 4.p/4, novostavba, podkrovní byt s balkonem, terasou a garážovým stáním 2.650.000 Kč
4+kk Zlín Havlíčkovo nábř. 120 m2, 4.p/4, garážové stání, velký obývací pokoj 50 m2, u centra, cena k jednání 3.890.000 Kč
4+1 Brumov- Bylnice Družba 77 m2, 4.p/8, DB, nová okna, zděné jádro, lodžie, komora 949.000 Kč
4+1 Zlín Na Honech 82 m2, 2.p/8, OV, udržovaný stav, dům po revitalizaci, nová okna 1.330.000 Kč
4+1 Zlín Hradská 135 m2, 2.p/5, prostorné terasy, 2 koupelny, garáž, samostatný kotel, ohřev vody 4.490.000 Kč

pOptáVky | pro vážné klienty s hotovostí hledáme ke koupi:

okr. ZL SLEVA
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Byt 3+1 v osobním vlastnictví v původ-
ním udržovaném stavu v žádané loka-
litě. Plocha bytu 74 m2, 2.p/8, lodžie.
tel.: 739 456 087 1.290.000 Kč

3+1 Vsetín - Ohrada N06383

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

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

Byt 1+1, 32 m2, 5. patro, šatna. Dům po 
revitalizaci s novým výtahem. Byt je 
v původním, udržovaném stavu, OV.
tel.: 739 456 087 649.000 Kč

1+1 Uherský Brod N06452

Byt 2+1 v Jarošově, plocha 54 m2, 
4.p/4, dům po kompletní revitalizaci, 
zděné jádro, možnost převodu do OV.
tel.: 739 456 087 949.000 Kč

2+1 Uherské Hradiště N06313

Zděný byt 2+1 po rozsáhlé rekonstrukci, 
plocha 59 m2, 1.np/3, nová koupelna, nová 
plastová okna, vlastní plynové topení. 
tel.: 739 456 087 1.100.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště - Mojmír N05899

Novostavba zděného bytu 3+kk, 
balkon, sklep, šatna, obytná plocha 
106 m2, nová kuch. linka, OV.
tel.: 739 456 087 2.485.000 Kč

3+kk UH - Mařatice N06150

vel. lokalita ulice popis cena
1+1 Bojkovice centrum 32 m2, 2.p/4, balkon, v původním stavu, topení WAF, parkování 390.000 Kč
1+1 Uherské Hradiště Štěpnice 33 m2, 1.p/7, OV, původní stav, dům po revitalizaci, nová okna, výhodná investice 720.000 Kč
2+1 Uherské Hradiště Jarošov 58 m2, 1.p/4, zděné jádro, vlastní topení, udržovaný stav, balkon, parkování u domu 795.000 Kč
2+1 Uherský Brod 58 m2, 4.p/4, OV, udržovaný stav, nová okna, stupačky, balkon, volný ihned  1.120.000 Kč
2+1 Uherské Hradiště Jarošov 54 m2, 4.p/6, DB, po rekonstrukci, okna, podlahy, koupelna, kuchyně, elektřina 1.150.000 Kč
2+1 Uherské Hradiště Štěpnice 62 m2, 3.p/4, DB, lodžie, šatnou a sklepem, dům po revitalizaci, dobrá dispozice 1.150.000 Kč
2+1 Uherské Hradiště Štěpnice 60 m2, 3.p/4, původní stav, dům po revitalizaci, sklep, kolárna, sušárna, parkování 1.250.000 Kč
2+1 Staré Město 58 m2, 4.p/4, OV, udržovaný stav, nová okna, vlastní topení, vlastní parkovací místo 1.260.000 Kč
2+1 Uherské Hradiště centrum 86 m2, 3.p/4, cihlový byt, šatna, sklep, možná úprava na 3+kk, po rozsáhlé rekonstrukci 1.390.000 Kč

3+kk Uherské Hradiště Tůně 81 m2, 2.p/3, OV, cihlový, po rekonstrukci, 2 balkony, sklep, protihluková okna 1.950.000 Kč
3+kk Uherské Hradiště Dlouhá 76 m2, 3.p/3, novostavba, OV, velká terasa 39 m2, nadstandardní vybavení bytu 3.299.000 Kč
3+1 Uherský Ostroh 68 m2, 3.p/5, DB, po kompletní rekonstrukci - jádro, topení, podlahy, balkon 950.000 Kč
3+1 Uherské Hradiště Jarošov 72 m2, 2.p/6, DB, část. rekonstrukce - zděné jádro, koupelna, podlahy, okna, balkon 1.055.000 Kč
3+1 Uherské Hradiště Mařatice 62 m2, 4.p/4, OV, lodžie, udržovaný stav, nové uzávěry energií, nová vana 1.099.000 Kč
3+1 Uherské Hradiště Jarošov 70 m2, 2.p/4, po rozsáhlé rekonstrukci, zděné jádro, vlastní kotel, revitalizovaný dům 1.290.000 Kč
3+1 Staré Město 77 m2, 1.p/4, udržovaný stav, nová okna, lodžie, vlastní topení a parkovací místo 1.398.000 Kč
3+1 Uherské Hradiště Východ 98 m2, 1.p/4, po kompletní rekonstrukci, nová elektroinstalace, kuchyně, klimatizace 1.700.000 Kč
3+1 Uherský Brod Neradice 86 m2, 2.p/4, zděný, s garáží v suterénu, samostatné úsporné topení, nová okna 2.189.000 Kč
4+1 Uherské Hradiště Mařatice 86 m2, 4.p/4, DB, lodžie, původní stav, naspořeno ve fondu oprav 1.300.000 Kč

vel. lokalita ulice popis cena
1+1 Vsetín centrum 35 m2, 3.p/7, OV, po celkové rekonstrukci, nový nábytek, oblíbená lokalita 790.000 Kč

2+kk Vsetín U Hřiště 49 m2, 4.p/4, cihlový dům, orientace V, rekonstrukce koupelny a WC, okna, komora 730.000 Kč
3+1 Vsetín Sychrov 74 m2, 3.p/4, v nízkopodlažním domě, neprůchozí pokoje, vyzděné jádro 940.000 Kč
3+1 Vsetín Jasenka 74 m2, 1.p/7, rekonstrukce bytového jádra a chodby - nová koupelna i kuchyně 1.000.000 Kč
3+1 Vsetín Rybníky 62 m2, 4.p/4, DB bez anuity, cihlový, po kompletní rekonstrukci, dům po revitalizaci 1.129.000 Kč
3+1 Valašské Meziříčí Zašovská 75 m2, 2.p/5, OV, po částečné rekonstrukci, nová linka, balkon 1.200.000 Kč
3+1 Vsetín Dukelská 74 m2, 3.p/8, původní stav, průchozí kuchyně, komora v patře, nová okna 1.280.000 Kč
3+1 Vsetín Trávníky 81 m2, 3.p/5, cihlový, po částečné rekonstrukci (koupelna, WC, kuchyňská linka) 1.360.000 Kč
4+1 Vsetín Sychrov 80 m2, 1.p/4, původní stav, výborně dispozičně řešen - neprůchozí pokoje 1.050.000 Kč

další stovky nabídek naleznete na www.zvonek.cz
BYTY pROdEj  - vybíráme z nabídky v okr. UH a VS

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

okr. VS

okr. UHSLEVA
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• 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:

S ČSOB je bydlení
                    opravdu snazší!

ČSOB je partnerem projektu obytného souboru Bytové domy Zelinova Zlín – Kozlův žleb. ČSOB Hypotéka vám umožní 
financovat výstavbu i nákup bytu, včetně garáže a sklepního boxu. Sjednat si ji můžete spolu s pojištěním (životním
i nemovitosti) v kterékoli pobočce ČSOB, za zvýhodněných podmínek, které jsme pro vás k tomuto projektu připravili.

Sjednejte si ČSOB Hypotéku a pořiďte si bydlení podle svých představ.
• Zpracování hypotéky zdarma.
• Vypracování odhadu bytové jednotky zdarma.
• Automatická sleva ze sazby na tento projekt ve výši 0,15 % pro tříletou a pětiletou fixaci úrokové sazby.
• Mzda připisována na účet v ČSOB, sleva ze sazby ve výši min. 0,15 %.
• Pojištění u ČSOB Pojišťovny, sleva ze sazby ve výši min. 0,10 %.
• Splatnost hypotéky 5 až 40 let.
• Fixace sazby od 1 roku do 30 let.
• 30denní garance úrokové sazby.

Pobočka ČSOB Dlouhá 136, Zlín
Vojtová Ivana – tel.: 577 641 521, e-mail: ivojtova@csob.cz

Pobočka ČSOB Okružní 5290, Zlín
Gajdošík Ivo – tel.: 577 127 012, e-mail: igajdosik@csob.cz

INZERCE

aktuální stav 
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inzerce

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

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

přIpRAVUJeMe pRO VáS NOVÉ dRUŽSteVNÍ Byty Ve ZLÍNě:

Nové družstevní byty v lokalitě Zlín - U Centrálního parku II

 603 246 680, 577 200 100
Měsíční platba (splátka úvěru, fond oprav, 
správa bytu) od 4.990 kč měsíčně + energie

Agentura Zvonek CZ s.r.o. a MANAG a.s. ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s.
připravují nové družstevní byty v lokalitě U Centrálního parku (blok B11 - B12).

Možnost volby:  
byt do osobního vlastnictví nebo byt družstevní

Dokončení prvních bytů: do 10 měsíců

Výhody družstevního bytu: nemusíte vyřizovat hypotéku 
(tedy prokazovat bonitu, příjmy, věk, národnost, stav, jednat
s bankami, atd.)

Podmínky: vklad ve výši 40% ceny bytu, který si vyberete
a upravíte dle Vašich potřeb a představ a který budete po kolaudaci 
užívat; možnost využití stavebního spoření

Výhody: kdykoliv po úhradě poskytnutého úvěru od ČS lze převést 
byt do osobního vlastnictví, vyměnit byt za jiný nebo převést 
členská práva na jinou osobu téměř ZDARMA (bez daně z převodu 
nemovitosti, která se má zvyšovat, kupní smlouvy, znaleckého 
posudku, atd.) 

Novinka!

• 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

TOM-STOLAŘSTVÍ

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

výrobce pro váš domov

• návrh • realizace
• montáž  
• kuchyně • vest. skříně
• nábytek • dveře
• schodiště
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 Jarní akce! 



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

Rodinné domy ZLÍN - KUDLOV

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

 Jarní akce! 
3+kk, garáž
2.590.000 Kč!

... bydlení blízko přírody

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

nízkoenergeti cké RD o velikos-• 
tech 3+kk, 3+kk s garáží a 4+kk

vlastní pozemek u každého RD• 

kvalitní stavební materiály• 
a moderní technologie

dvě zastávky MHD do středu Zlína• 

2,5 km do centra Zlína• 
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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 ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

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

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

4. - 10. 6. 2012 ryBí SpecialiTy

INZERCE
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cestovní agentura

INZERCE

OC Centro Zlín - Malenovice | PO - NE 9 - 20 hod. | tel.: 734 750 937 | mail: info@cazvonek.cz

Levná dovolená na dosah!

Přichází doba rozhodování, kam 
letos vyrazit na dovolenou, 
jak dětem zpříjemnit dva 
dlouhé měsíce prázdnin, čím 
překvapit své blízké. Agentura 
ZVONEK rozšířila rozsah 
svých služeb o prodej zájezdů
a zajištění dovolené pro všechny 
kategorie zájemců.  

Vybrat  dobře svoji dovolenou,  
na kterou si dlouze šetříme, 
vyžaduje opravdu uvážlivé 
rozhodování, komu svěříme 
své peníze. Cestovní agentura 
ZVONEK pečlivě vybrala své 
obchodní partnery a i vzhledem 
ke své dlouhé historii zavedené 
a stabilní realitní kanceláře, 
garantuje  nabídku kvalitních 
cestovních služeb od pojištěných 
cestovních kanceláří.

Co mluví pro nákup letošní 
dovolené v CA Zvonek? Naše 
služby jsou velmi dostupné,  
prodej zájezdů nabízíme
v celém kraji v našich 
realitních kancelářích a pak 
hlavně na prodejním místě
v OC Centro Zlín - Malenovice, 
kde 7 dnů v týdnu od 9 do 20 
hodin je otevřena naše nová 
prodejna.   
Výhodou je parkování zdarma 
a případně  další nákupy 
na jednom místě. Neustálá 
aktualizace našich nabídek je 
samozřejmostí, zaměřujeme 
se na odjezdy ze Zlínského 
kraje a odlety z Moravy, 
Vídně a Bratislavy. Na zakázku 
připravíme i kolektivní, fi re-
mní či školní akce.          
            Vaše CA ZVONEK

Cestovní agentura ZVONEK – nový hráč na trhu 
cestovního ruchu ve Zlínském kraji

"Doporučuji Cestovní agenturu Zvonek nejen těm, kteří
s ní mají dobré zkušenosti jako s realitní kanceláří, ale široké 
veřejnosti ve Zlínském kraji. V OC Centro Zlín - Malenovice se 
Vám budou věnovat s veškerou pozorností, díky spolupráci
i s naší CK DONAMO Vám mohou zprostředkovat i různé neobvyklé  
pobyty na přání, s kterými jste třeba neuspěli jinde." 

Ing. Stanislav Mikula, majitel CK 
DONAMO Uh.Hradiště s tradicí 22 let 
o CA Zvonek:

více na www.cazvonek.cz

LASt MINUte - LeteNky - dOVOLeNá
Rezervujte si včas svou letní dovolenou!



Řadový rodinný dům 5+1 s garáží
a menší zahradou a terasou v žádané 
lokalitě na okraji města.
tel.: 739 456 087 1.880.000 Kč

Uherský Brod  ∕ okr. UH N06481

RD 3+1 v Boršicích po částečné rekon-
strukci, dvorek se zahrádkou, sklep. 
Parkování v garáži nebo u domu.
tel.: 739 456 087 948.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N03907

Atypická atraktivní vila se 3 podlažími, 
téměř v centru Zlína, ale v naprosto 
klidné  lokalitě, vlastní les u domu.
tel.: 739 456 087 6.900.000 Kč

Zlín - Vývoz  ∕ okr. ZL

Vila 5+1 vhodná k bydlení, možno 
využít také jako sídlo fi rmy, pozemek
o velikosti cca 600 m2.
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

Bystřice p./Host. N05895

www.zvonek.cz

Kontakty:

Zlín

Uh. Hradiště
Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín pobočka Zlín
tř. T. Bati 199 
nedaleko krajské knihovny

pobočka OtROkOVICe
ul. Havlíčkova 780
u vlakového nádraží

pobočka UH. BROd
Moravská 82
v blízkosti Masarykova nám.

pob. ByStřICe p./H.
Palackého 709 
naproti městské knihovny

pobočka VSetÍN
Mostecká 361
budova Telefonica O2

pobočka UH. HRAdIŠtě
Josef Stancla 151
u bočního vchodu pasáže Slunce

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
dLUHY, dRAŽBY
EXEkUCE!
Pomůžeme
Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

RD 4+1 poblíž centra obce, po rozsáhlé 
rekonstrukci, nová střecha, plastová 
okna, garáž, hospodářská místnost.
tel.: 739 456 087 1.299.000 Kč

Boršice  ∕ okr. UH N06050

Rodinný dům 5 + 1 v klidné části Zlína 
- Lhotce. U domu se nachází zahrada 
(492 m2) s venkovním posezením. 
tel.: 603 246 680 2.599.000 Kč

Zlín - Lhotka  ∕ okr. ZL N06503

RD s okrasnou zahradou, 2 samostat-
né byty 2+1, částečně podsklepený, 
ústřední topení, švestkový sad 572 m2.
tel.: 739 456 087 2.360.000 Kč

Lhota u Vsetína  ∕ okr. VS N06372

Dům po rekonstrukci  se zahradou 500 m2,
v centru obce, možnost přestavby na
2 samostatné bytové jednotky.
tel.: 739 456 087 1.980.000 Kč

Jablůnka  ∕ okr. VS

Zde může být i Vaše nemovitost! Volejte ihned tel.: 603 246 680!

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA okr. ZLÍN

okr. UH. HRAdIŠtě okr. VSetÍN okr. VSetÍN

okr. ZLÍN okr. UH. HRAdIŠtě

Infolinka: 603 246 680, 577 200 100

Prodáváte dům či byt?

POTŘEBUJETE 
RYCHLE pENÍZE?
volejte ihned
tel.: 602 77 22 55
a my Vám poskytneme
ZÁLOHU NA kUpNÍ CENU!

okr. UH. HRAdIŠtě

okr. kroměříž


