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Vsetín - Janišov, okres VS
Dvoupodlažní RD po rekonstrukci, pozemek 
1.500 m2, příjemná lokalita na okraji města, 
krbová kamna s výměníkem, garáž.
Tel.: 603 246 680 VS00148

4.150.000 Kč
GPENB

Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Velký dům v centru města vhodný k bydlení
nebo k podnikání, 3 provozovny, byty 1+1
a 2x 2+1, zahrada cca 1.900 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00131

3.800.000 Kč
GPENB

U vybraných nemovitostí realizace
VIDEOPROHLÍDKY ZDARMA!
Více na str. 15

RODINNÝ DŮM NA KLÍČ

Více na str. 7Březnice u Zlína

NABÍDNĚTE NÁM NEMOVITOST K PRODEJI:

SAMOSTATNÝ NEBO ŘADOVÝ

So 27.5.2017
So 24.6.2017

DNY
 OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ

CENA OD
3,55 mil. Kč 

vč. pozemku

Zlín - Horní Vršava, okres Zlín
Atraktivní řadový rodinný dům 7+1 s garáží
a 3 balkony v klidné lokalitě s krásným
výhledem, udržovaná zahrada s posezením.
Tel.: 603 246 680 ZL00662

6.500.000 Kč
DPENB



INZERCE

www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

Otevřeno denně 10:00 - 24:00 Pivo přímo z tanku!

Navštivte náš SPORT BAR!
NOVÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ
TANKOVÉ PIVO

DENNÍ MENU
VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU
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Vsetín

Představujeme vám makléře měsíce
Miroslav Zvonek se realitám 
věnuje více než 10 let. V letech 
2006 až 2016 realizoval přes 
600 realitních transakcí. Pokud 
hledáte zkušeného realitního 
makléře, můžete se na něj s dů-
věrou obrátit. Kromě zkušeností
s realitami má díky absolvování 
oboru Právní vztahy k nemovi-
tostem na MU v Brně také široké 
právní povědomí. Samozřejmos-
tí je vysoké pracovní nasazení, 
� exibilita a vstřícnost.

Jaká je aktuální situace na rea-
litním trhu? 
Musím konstatovat, že ceny ne-
movitostí jsou na absolutním 
vrcholu. Pokud zvažujete prodej 
bytu či domu, nyní je ta napros-
to nejlepší doba. Největší po-
ptávka je po menších bytech 1+1 
či 2+1 s balkonem, ale zájem je 
také o větší byty 3+1 a 4+1. Mezi 
rodinnými domy je pak největší 
zájem o domy do 3 milionů. Už 
ale pomalu začínáme zazname-
návat menší pokles poptávky, 

pokud tedy chcete prodat za co 
nejvyšší možné ceny, prodej již 
neodkládejte. 

Jak docílíte prodeje za nejvyšší 
možnou cenu? 
Realitní makléř jako specialista 
dokáže určit reálnou tržní hod-
notu nemovitosti. Díky správné-
mu stanovení ceny se o nemo-
vitost může začít zajímat více 
kupců a tím samozřejmě roste 
pravděpodobnost rychlého pro-
deje. Díky vysoké poptávce je 
navíc makléř schopen, v pří-
padě více zájemců, kupní cenu 
nejen udržet, ale také případně 
dodatečně navýšit. Já osobně 
jsem jen za posledního půl roku, 
díky obratné práci s poptáva-
jícími, prodal za vyšší než tržní 
cenu minimálně pět nemovitostí
a prodávajícím jsem pomohl 
“vydělat” přes 1 milion korun na-
víc. To je jedna z výhod výhrad-
ní spolupráce mezi makléřem
a prodávajícím. Pokud by klient 
prodával nemovitost u více RK, 

tak se makléř snaží nemovitost 
prodat co nejdříve, bez ohledu 
na cenu a zvýšenou poptávku. 

Jak hodnotíte nemovitosti jako 
investici? 
Investice do nemovitostí před-
stavuje velmi zajímavé zhod-
nocení � nancí. Velkou výhodou 
je pravidelný měsíční výnos
v případě pronájmu a také růst 
hodnoty nemovitosti v čase. 
Velmi důležitá je však správ-
ná volba nemovitosti - je třeba 
přihlédnout především k mě-
síčním nákladům, umístění ne-
movitosti, jejímu technickému 
stavu atd. Pokud zvažujete in-
vestici, jsem připraven vám po-
radit nejen při vhodném výběru 
při koupi, ale také s následným 
pronájmem. Pakliže nemáte
s pronajímáním žádné zkuše-
nosti - o vše se můžeme posta-
rat za vás v rámci služby Správa 
pronájmů. Podrobnosti o služ-
bě jsou k dispozici na stránce
www.spravapronajmu.zvonek.cz.

MGR. MIROSLAV
ZVONEK
realitní makléř, Zlín

+420 605 981 494
miroslav@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY AKTUÁLNĚ HLEDÁM:

Kontaktujte mě na tel.: 605 981 494, e-mail: miroslav@zvonek.cz

BYT 2+1, 3+1, 4+1 ZLÍN - Jižní Svahy, 
centrum, Zálešná, Obeciny, Podhoří, 
Lazy, Malenovice
 v původním stavu do 1.990.000 Kč
 po rekonstrukci do 2.990.000 Kč

RODINNÝ DŮM ZLÍN A OKOLÍ (do 20 km)
Kostelec, Štípa, Fryšták, Tečovice, 
Mladcová, Želechovice, Hvozdná
 v původním stavu do 3.900.000 Kč
 po rekonstrukci do 8.000.000 Kč

PŮLDOMEK ČI ČTVRTDOMEK
Zlín - Zálešná, Podvesná, Lesní čtvrť, 
Mostní, Letná, Štefánikova ul.
 v původním stavu do 1.890.000 Kč
 po rekonstrukci do 3.900.000 Kč

www.udvouslunecnic.czSokolská 5147, Zlín  tel.: 577 436 522

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

Otevřeno denně 10:00 - 24:00 Pivo přímo z tanku!

Navštivte náš SPORT BAR!
NOVÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ
TANKOVÉ PIVO

DENNÍ MENU
VÝBĚR Z JÍDELNÍHO LÍSTKU
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BŘEZNICE U ZLÍNAVišnový sadSTAVEBNÍ
POZEMKY

Stavební pozemky v lokalitě Višňový sad přímo navazují na 
zástavbu rodinných domů v obci Březnice u Zlína. Jedná se
o oázu klidu umístěnou v lokalitě s dobrou dopravní 
dostupností do krajského města Zlín, krásnými výhledy 
do okolí a základní občanskou vybaveností (škola, školka, 
obchod). Stavební pozemky jsou určeny pro výstavbu 
samostatných, řadových a terasových rodinných domů. 

Realizace inženýrských sítí: léto 2017 – podzim 2017
Zahájení výstavby RD: začátek roku 2018
Ceny pozemků samostatných RD: od 1.100 Kč/m2

Doba jízdy autem do Zlína: 8 minut
Vzdálenost od centra města: 6 km 

www.visnovysadbreznice.cz       Infolinka: 603 246 680

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

VÝHRADNÍ
PRODEJCE:

INVESTOR: ANTILIA SERVIS s.r.o.,
Na Poříčí 1041/12, Praha 1

VŠE ZAŘÍDÍME NA JEDNOM MÍSTĚ!
Zvažujete bydlení v rodinném domě,
ale nevíte od čeho začít a jak pokračovat? 

Obraťte se na naše realitní makléře, kteří pro vás
zajistí vše na jednom místě:
 výběr a zakoupení pozemku 
 vyřízení hypotéky na koupi pozemku a stavby
 zajištění veškeré dokumentace související
     s budoucí stavbou 
 výběr projektu na výstavbu RD 
 geometrické zaměření
 vyřízení stavebního povolení
 realizace zděné stavby či dřevostavby na klíč
     přes prověřené dodavatele, terénní úpravy pozemku
 zahradnické práce a oplocení na míru

Zajistíme vám výstavbu rodinného domu!

SOBOTA 27.5.2017 10-14 hod.
SOBOTA 24.6.2017 10-14 hod.



2. etapa

2. etapa - byty v terasovém domě
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www.visnovysadbreznice.cz     Infolinka: 603 246 680

PŘÍKLADY CEN SAMOSTATNÝCH POZEMKŮ:

A 804 m2, 1.350 Kč/m2, 1.085.400 Kč

B 1.316 m2, 1.400 Kč/m2, 1.842.400 Kč

C 1.151 m2, 1.800 Kč/m2, 2.071.800 Kč

D 824 m2, 1.500 Kč/m2, 1.236.000 Kč

E 981 m2, 2.100 Kč/m2, 2.060.100 Kč

A

B

C
D

EZA 2 MĚSÍCE 
REZERVOVÁNO 

JIŽ 49%
POZEMKŮ

20
 VOLNÝCH 
POZEMKŮ

DOKONČENÍ 
INŽ. SÍTÍ:
4Q/2017

PŘIJĎTE SI VYBRAT MÍSTO 
PRO SVÉ NOVÉ BYDLENÍ!

SOBOTA 27.5.2017 10-14 hod.
SOBOTA 24.6.2017 10-14 hod.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ



POBOČKA OTROKOVICE
náměstí 3. května 1342 (vedle policie)

Petr Řezníček
hypoteční makléř
Zlín, tř. Tomáše Bati 199
 792 304 518
e-mail: petr.reznicek@gpf.cz

Zajistím vám

Lidé před vámi, díky porovnání
a pečlivému výběru nejvýhodnější hypotéky, ušetřili na úrokové 
sazbě v průměru 0,5 %, což jsou v součtu za dobu trvání 
hypotéky stovky tisíc korun. Kontaktujte mě a ušetřete také.

Napajedla, okres ZL
RD nedaleko centra města, v části Na 
Kapli, komerční část (zavedená vinárna)
a samostatná bytová jednotka 5+1.
Tel.: 603 246 680 ZL00660

3.950.000 KčNOVINKA!

GPENB

Machová, okres ZL
Zděná novostavba RD 5+1 z roku 2011, 
krbová kamna, podlahové topení s mini-
málními náklady, garáž, zahrada 600 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00578

5.568.000 KčNOVINKA!

GPENB

Tlumačov, okres ZL
Dvougenerační rodinný dům v centru obce, 
dispozičně řešen jako 2x 2+1 s možností 
půdní vestavby, po část. rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N11333

Info v RK

PENB

1.890.000 Kč

3+1 Otrokovice - Trávníky, okres ZL
Byt 3+1 s balkonem, orientovaný na zá-
padní stranu, plastová okna, celkově 
velmi dobře udržovaný, 4.p/11, 63 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 480193

NOVINKA!

APENB

3+1 Litenčice, okres KM
Prodej družstevního bytu 3+1, 2.p/2, 92 m2, 
v původním stavu, nová okna, vlastní kotel 
na tuhá paliva, 2x balkon, 3x sklep.
Tel.: 603 246 680 ZL00501

483.500 Kč

PENB

SLEVA!

Igor Doležal
manažer pobočky

BYT 2/3+1 V OTROKOVI-
CÍCH ČI NAPAJEDLÍCH!

MENŠÍ RD ČI BAŤOVSKÝ 
DŮM V OTROKOVICÍCH

ČI OKOLÍ

tel.: 603 246 680
dolezal@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Kompletní nabídku nemovitostí naleznete na www.zvonek.cz

685.000 Kč

Zdounky - Nětčice, okres KM
Pozemek v klidné části obce o rozloze 
3.057 m2, vhodný k výstavbě RD, veškeré 
inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.
Tel.: 603 246 680 ZL00625

NOVINKA!

Otrokovice, nám. 3. května, okres ZL
Podnájem kancelářských prostor v příze-
mí s výlohou, k dispozici je 1 pracoviště 
vhodné např. pro administrativní činnost.
Tel.: 603 246 680 534113

2.500 Kč/měs.NOVINKA!

GPENB

Otrokovice - Dobrovského, okres ZL
Prodej čtvrtdomku s přístavbou v klidné 
lokalitě, útulná zahrada se zahradním 
domkem, dům je ve velmi dobrém stavu.
Tel.: 603 246 680 ZL00530

Info v RK

PENB
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www.visnovysadbreznice.cz       Infolinka: 603 246 680

Zahajujeme prodej řadových RD

Řadový dům je dispozičně řešen jako 4+1 s garáží. Jedná 
se o nízkoenergetickou dřevostavbu s dokončením 
interiéru na klíč dle požadavků klienta. Dům je dodáván 
v energeticky úsporném provedení s předpokládanými 
náklady na vytápění cca 10-15 tis. Kč za rok. 

V přízemí domu se nachází obývací pokoj s kuchyní 
a sociálním zázemím, který je přímo propojený se 
vstupem do garáže. V podkroví jsou tři samostatné 
pokoje a další koupelna. Vnitřní dispozici domu je 
možné individuálně upravit.

Ilustrační foto

Přízemí 1. patro

cena od 3.550.000 Kč

V základní ceně je zahrnuto:
 stavební pozemek o velikosti 344 m2 až 565 m2 
 základová deska
 kompletní vyřízení stavebního povolení
RD na klíč s užitnou plochou 122 m2 (vč. garáže)
 základní terénní úpravy

Cena od: 3.550.000 Kč
Termín dokončení: podzim 2018

ŘADOVÉ RODINNÉ DOMY

8 
ŘADOVÝCH
RD NA KLÍČ

Višnový sad
BŘEZNICE U ZLÍNA

ZAHÁJENÍ 
PRODEJE 

ŘADOVÝCH 
DOMŮ

garáž
19,35 m2

obývací pokoj
27,74 m2

kuchyně
6,28 m2

předsíň
6,55 m2

koupelna,
wc 4,0 m2

pokoj
16,45 m2

chodba
5,08 m2

pracovna
18,85 m2

pokoj
12,09 m2

koupelna,
 wc 6,81 m2

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOBOTA 27.5. a 24.6.2017 10-14 hod.

Ilustrační foto
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POBOČKA ZLÍN
třída Tomáše Bati 199 (vedle Potrefené husy)

Fryšták - Vítová, okres ZL
Cihlový RD s velkým pozemkem (1.709 m2) 
- možnost další výstavby, klidná lokalita 
nedaleko Zlína, garáž, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 485053

Info v RK

GPENB

Březůvky, okres ZL
Rozestavěný RD 6+kk na polosamotě nad 
restaurací Koliba a rybníkem Kapřín, na 
okraji lesa, polosamota, parcela 1.736 m2.
Tel.: 603 246 680 529853

3.200.000 KčNOVINKA!

GPENB

2.250.000 Kč

Zlín - Vršava, okres ZL
Atraktivní pozemek pro stavbu RD v lu-
krativní lokalitě, mírně svažitá parcela 
1.134 m2, u lesa, k dispozici všechny IS.
Tel.: 603 246 680 528253

NOVINKA!

Zlín - Malenovice, okres ZL
Zděná, podsklepená zahradní chata
v oplocené chatové osadě v Malenovicích 
u Svaté vody, parcela 275 m2 v OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00640

192.000 KčNOVINKA!

GPENB

Trnava u Zlína, okres ZL
Chalupa v krásném prostředí, v blízkosti 
lyžařské středisko, dispozice 3+1, kachlová 
kamna, garáž, pergola s krbem a posezením.
Tel.: 603 246 680 ZL00623

1.195.000 Kč

PENB

SLEVA!

265.000 Kč

Bohuslavice u Zlína, okres ZL
Pozemek 485 m2 v osobním vlastnictví se 
založenou zahrádkou, mírně svažitý, jižní 
situace, v horní částí je chata.
Tel.: 603 246 680 529133

NOVINKA!

Doubravy, okres ZL
Samostatný RD vhodný pro větší rodinu 
nebo jako dvougenerační (byty 2+1 a 3+1), 
garáž, prostorná půda, zahrada 339 m2.
Tel.: 603 246 680 484983

1.950.000 KčNOVINKA!

GPENB

Zlín - Kudlov, okres ZL
Krásná dvougenerační vilka na krásném 
prostorném pozemku (841 m2) s výhledem 
do přírody, pergola, garáž pro tři vozy.
Tel.: 603 246 680 ZL00562

5.742.000 Kč

GPENB

Brumov - Bylnice, okres ZL
Komerční objekt bývalé prodejny potravin
v centru obce, výborný stav, nakládací ram-
pa, možnost nástavby bytu, pozemek 837 m2.
Tel.: 603 246 680 534723

949.000 Kč

PENB

Štítná nad Vláří - Popov, okres ZL
Zrekonstruovaný komerční objekt + byt 4+kk 
+ stavební pozemek (550 m2) k podnikání
a k bydlení s velkou zahradou (1.327 m2).
Tel.: 603 246 680 ZL00428

Info v RKNOVINKA!

GPENB

Zlín - Malenovice, okres ZL
Krásná chata na okraji lesa v žádané lo-
kalitě nad hradem, podsklepená, soukro-
mí, vodovod, pozemek v OV 350 m2.
Tel.: 603 246 680 534623

Info v RKNOVINKA!

GPENB

Kateřina
Kolomazníková
realitní makléřka

VELKÉ BYTY 3+1/4+1 
VE ZLÍNĚ!

BAŤOVSKÝ DOMEK
SE ZAHRADOU

VE ZLÍNĚ

tel.: 603 246 680
kolomaznikova@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

specializovaná prodejna plotů a pletiv
sloupky textilní clony

betonové desky lesní a ovčí pletiva plotové systémy

pletivo sítědráty

OPLOCENÍ   -   TLUMAČOV
www.oploceni.eu
tel. 736 635 083

Najdete nás na ploše 2000 m2 v areálu 
cementárny Tlumačov

INZERCE

Zlín - Mladcová, okres ZL
Pěkná rekreační chata s napojením na 
síť elektro, blízko Zboženských rybníků
v příjemné lokalitě, v dosahu MHD.
Tel.: 603 246 680 

350.000 KčNOVINKA!

GPENB

Valašské Klobouky, Královec, okres ZL
Rekreační horské středisko včetně re-
staurace v překrásném prostředí Bílých 
Karpat, plocha areálu 24.000 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00700

Info v RKNOVINKA!

GPENB

Zlín - Horní Vršava, okres ZL
Atraktivní řadový RD 7+1 se 3 balkony
v klidné lokalitě s krásným výhledem, ga-
ráž, udržovaná zahrada s jezírkem.
Tel.: 603 246 680 ZL00662

6.500.000 KčNOVINKA!

DPENB
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800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?

2.870.000 Kč

4+1 Zlín - Křiby, okres ZL
Byt 4+1 o ploše 92 m2, 3.p/8, po nadstan-
dardní kompletní rekonstrukci, neprů-
chozí pokoje, parkování u domu, OV.
Tel.: 603 246 680 501683

GPENB

2.390.000 Kč

3+1 Zlín - Dřevnická, okres ZL
Byt 3+1 s lodžií v oblíbené lokalitě, dům 
po celkové revitalizaci a zateplení, jiho-
východní orientace, 4.p/4, 78 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00690

NOVINKA!

PENB

1.650.000 Kč

3+1 Zlín - 2. května, okres ZL
Prostorný byt 3+1 v lokalitě Kúty, orientace 
na jih, krásný výhled, v původním stavu, 
určený k rekonstrukci, 11.p/12, 71 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00647

NOVINKA!

PENB

3.699.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Luxusní byt (apartmán) 3+1 v centru Zlína,
v klidné lokalitě poblíž přehrady, nadstan-
dardní rekonstrukce, vybaveno, krb, 70 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00669

NOVINKA!

PENB

Info v RK

2+1 Zlín - Santražiny, okres ZL
Byt 2+1 v centru města, plocha 55 m2, 
3.p/4, provedena výměna oken za nová 
plastová, jinak udržovaný stav, OV.
Tel.: 603 246 680 524383

NOVINKA!

PENB

2.150.000 Kč

3+1 Zlín - Slezská, okres ZL
Byt 3+1 s nádherným výhledem, po rekon-
strukci, zděné jádro, plastová okna, možnost 
přenechání nájmu garáže, 6.p/8, 68 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00653

NOVINKA!

BPENB

2.450.000 Kč

4+1 Zlín - U Trojáku, okres ZL
Hezký byt 4+1 s balkonem v domě po celkové 
revitalizaci, nízké náklady na bydlení, byt je po 
rekonstrukci, nová kuch. linka, 2.p/6, 80 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00649

NOVINKA!

CPENB

1.949.000 Kč

3+1 Zlín - Podlesí IV, okres ZL
Hezký byt 3+1 po částečné rekonstrukci, 
nová střecha, 8.p/8, 68 m2, OV, možnost 
soukromého parkovacího stání.
Tel.: 603 246 680 ZL00646

NOVINKA!

GPENB

2.390.000 Kč

3+1 Zlín - Kvítková, okres ZL
Udržovaný byt 3+1 v blízkosti centra, po 
částečné rekonstrukci, zděné jádro, plas-
tová okna, velká lodžie, 4.p/4, 77 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00596

NOVINKA!

BPENB

2.950.000 Kč

3+1 Zlín - Zálešná, okres ZL
Zděný byt 3+1 s balkonem ve vyhledávané 
lokalitě, 3.p/3, 68 m2, po částečné rekon-
strukci, nová kuchyňská linka, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00564

PENB

SLEVA!

1.600.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí II, okres ZL
Zděný družstevní byt 2+kk, 1.p/5, 73 m2, 
novostavba z roku 2010, bezbariérový 
byt, velká lodžie, možno převést do OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00521

SLEVA!

CPENB

2.490.000 Kč

2+kk Zlín - Vršava, okres ZL
Prostorný zděný byt 2+kk v novostavbě, 
1.p/4, 92 m2, klidná lokalita, dostupnost 
MHD, vlastní plynový kotel, výtah, OV.
Tel.: 603 246 680 527333

CPENB

2.500.000 Kč

3+1 Zlín - SNP, okres ZL
Byt 3+1 o velikosti 73 m2, 3.p/7, západní ori-
entace, po kompletní rekonstrukci, zděné 
jádro, koupelna se sprch. koutem, OV.
Tel.: 603 246 680 ZL00695

NOVINKA!

GPENB

Filip Zvonek 
realitní makléř

MENŠÍ BYT 1/2+1
S BALKONEM VE ZLÍNĚ!

RODINNÝ DŮM
V OKOLÍ ZLÍNA
DO 3,5 MIL. KČ

tel.: 603 246 680
fi lip@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Rychle a výhodně prodáme i váš byt, dům, chatu či pozemek!

1.990.000 Kč

3+1 Zlín - Slezská, okres ZL
Hezký byt 3+1 po rekonstrukci, situován
v pěkném prostředí Jižních svahů, v osob-
ním vlastnictví.
Tel.: 603 246 680 

NOVINKA!

PENB

2.850.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Nový byt o velikosti 3+kk, 1.p/6, plocha 89 
m2, velká terasa, orientace jihozápadním 
směrem, výtah, OV, dokončení jaro 2018.
Tel.: 603 246 680 B14014

NOVINKA!

BPENB

828.000 Kč

2+1 Brumov - Bylnice, okres ZL
Velmi pěkný zděný byt ve druhém patře 
bytového domu, 64 m2, po částečné re-
konstrukci, nová okna, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N11491

SLEVA!

PENB
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800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?POBOČKA VSETÍN

Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

336.300 Kč

Kateřinice, okres VS
Stavební pozemek na kraji obce, v řídké 
zástavbě RD, inž. sítě u pozemku, plocha 
767 m2, výhodná investice, cena k jednání!
Tel.: 603 246 680 N08491

SUPER!450.000 Kč

Kateřinice, okres VS
Zemědělský pozemek o ploše 8.955 m2, 
vhodný pro zemědělskou, živočišnou a rost-
linnou výrobu, farmu, zahradnictví, atd.
Tel.: 603 246 680 N10949

Vsetín - Potůčky, okres VS
Rekreační chata se zahradou s ovocnými 
stromy na slunném místě, podsklepená. 
Pozemek svažitý s vybudovanými terasami.
Tel.: 603 246 680 524663

390.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Jarcová, okres VS
Dřevěná chata s číslem ev. s přilehlým 
pozemkem 1.800 m2, elektřina, voda, od-
pady, nádraží Bystřička (bus i vlak) 300 m.
Tel.: 603 246 680 538033

750.000 Kč

PENB

SUPER!

Rožnov pod Radhoštěm, okres VS
RD se 3 byt. jednotkami, pozemek 972 m2,  
dvojgaráž, dům je vhodný pro vícegenerační 
bydlení či k pronájmu apartmánových bytů.
Tel.: 603 246 680 477263

7.600.000 Kč

CPENB

SLEVA!

2.500.000 Kč

Vsetín, okres VS
Komplex pozemků cca 20.000 m2 k výstavbě 
domu, dále navazující louky a patnáctiletý 
smrkový les, lokalita na okraji zástavby.
Tel.: 603 246 680 VS00100

NOVINKA!

750 Kč/m2

Jablůnka, okres VS
Stavební pozemek 3.348 m2, možnost vý-
stavby 3 - 4 domů, inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, plyn) jsou na hranici pozemku.
Tel.: 603 246 680 VS00124

NOVINKA!

590.000 Kč

Janová, okres VS
Stavební pozemek 580 m2 v klidné části údolí 
nabízí po demolici pův. stavení pěknou, celo-
denně osluněnou stavební parcelu.
Tel.: 603 246 680 VS00115

Jablůnka, okres VS
Částečně podsklepený dům s obytným 
podkrovím, po rekonstrukci, ústřední 
topení, garáž, pergola, pozemek 668 m2.
Tel.: 603 246 680 537423

2.650.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Vsetín - Janišov, okres VS
Dvoupodlažní RD s pozemkem 1.500 m2

v klidné části města, po rekonstrukci,
krbová kamna s výměníkem, garáž.
Tel.: 603 246 680 VS00148

4.150.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Info v RK

Vsetín - Semetín, okres VS
Rovinatý stavební pozemek 1.443 m2 k vý-
stavbě RD, plyn, vodovod, kanalizace, elek-
třina, slunná lokalita s orientací na JV.
Tel.: 603 246 680 N10655

SUPER!

Info v RK

Vsetín - Bobrky, okres VS
Stavební parcely na okraji Vsetína, jižní 
svah, kompletně zasíťované, MHD, výmě-
ry parcel od 750 m2 do 1.200 m2.
Tel.: 603 246 680 N09596

SUPER!

Info v RK

Nový Hrozenkov, okres VS
Stavební pozemek pro stavbu RD ve vyhledá-
vané rekreační oblasti, celodenně osluněný, 
plocha 1.744 m2, vhodný pro RD či rekreaci.
Tel.: 603 246 680 513313

NOVINKA!

Oznice, okres VS
Chata (dřevostavba) na celodenně oslu-
něném místě pod lesem, pozemek o plo-
še 1.200 m2, celoročně dostupná.
Tel.: 603 246 680 VS00156

1.250.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Vsetín, okres VS
Dům blízko centra města, možnost pře-
stavby a rozšíření obytné plochy či ke ko-
merčním účelům, pozemek 252 m2.
Tel.: 603 246 680 VS00157

3.600.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Janová, okres VS
Nádherná dřevěnice po celkové rekon-
strukci s pozemkem 1.296 m2, velmi klidná 
lokalita, velká okrasná zahrada, rybníček.
Tel.: 603 246 680 ZL00697

Info v RK

PENB

NOVINKA!

Libuše
Martinková
realitní makléřka

BYT O VELIKOSTI 2+1/3+1 
KDEKOLIV VE VSETÍNĚ!

POZEMEK K VÝSTAVBĚ 
(NOVÝ HROZENKOV AŽ 

VELKÉ KARLOVICE)

tel.: 603 246 680
martinkova@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Kompletní nabídku nemovitostí naleznete na www.zvonek.cz
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Jaké typy klientů dnes u vás nejčastěji 
kupují nemovitosti?
Jde o velmi širokou skupinu zájemců. Mla-
dí lidé, často páry, které dosud bydlely 
v pronájmu a nyní chtějí bydlet ve vlast-
ním i za cenu vyššího zadlužení. Rodiče 
středního věku kupují nemovitosti, hlav-
ně byty, které budou jednou sloužit jako 
bydlení pro jejich děti a zatím je chtějí vý-
hodně pronajímat. Starší manželské páry, 
které opouští velké rodinné domy či byty 
a jdou do menšího. Lidé z vesnic, kteří se 
stěhují do měst, a naopak.

Jaké skupiny klientů naopak dnes přes 
Agenturu Zvonek nemovitosti prodávají?
Lidé, kteří již na nemovitost pro její veli-
kost nestačí, nemají dost času ani energie 
o ni pečovat, je pro jejich současnou ro-
dinu nepřiměřeně velká. Ti, kteří výhodně 
koupili v době nízkých cen nemovitostí
a vybírají si dnes zisk, je to podobně jako 
s českou korunou, která byla výrazně 
podhodnocena a nyní by se měla vrátit
k reálnému kurzu. Rodiče, kteří koupili byt 
pro své děti, dlouhodobě ho pronajímali, 
ale děti jim odešli jinam nebo si posta-
vili dům. Majitelé nemovitostí z dědictví, 
kteří se nedohodli mezi sebou, kdo si ne-
movitost ponechá a ostatní vyplatí, nebo 
se naopak na prodeji domluvili a chtějí 
mít jistotu, že všechno dobře dopadne. 
Velmi často se řeší i porozvodové stavy, 
na které se osobně zaměřuji (a věřím, že 
s dobrými výsledky, i když to často bývá 
hodně složité) – výsledkem bývají řešení, 
na které by si sami netrou� i. Rodiny, které 
se stěhují mimo Zlínský kraj – hlavně do 

Prahy, kde již dnes je neuvěřitelné množ-
ství lidí původem ze Zlínska. Společným 
znakem všech prodávajících však je, že 
chtějí svěřit svou nemovitost a všechny 
věci kolem do rukou odborníků.

Co je pro vašeho typického klienta vůbec 
nejdůležitější?
Že chce být v nejlepších rukách, potřebu-
je dobře poradit a najít optimální poměr 
mezi kvalitou a cenou služby. Jako speci-
alisté nemůžeme být nejlevnější, ale sou-
časně můžeme klientům ušetřit spoustu 
peněz, takže nakonec na transakci vydě-
lají všichni. Souvisí to třeba i s prezentací 
nabídky – ne každý si může dovolit vydávat 
časopis v nákladu 40.000 kusů pro Zlínský 
kraj. Většina klientů se proto opakovaně 
vrací či dává doporučení svým příbuzným, 
přátelům a známým. Mnoho lidí se ke mně 
hlásí třeba po 20 letech a jsou překvapení 
a potěšení, když si na jejich případ i po tak 
dlouhé době vzpomenu.

A nyní k dotazům od čtenářů. Váš názor 
na vyprazdňující se centrum Zlína?
To je velký problém, protože centrum, 
myslím tím zlínské náměstí s okolím, sku-
tečně „umírá“. Většina lidí nemá důvod 
tam prostě chodit, maximálně zaparkují 
auto v parkovacím domě na Kvítkové, pro-
letí Zlaté jablko a honem pryč. Ukazuje 
se rozdíl, když někdo funguje jako � rma
a někdo jako správce věcí veřejných. Velká 
část běžnými občany navštěvovaných in-
stitucí se přesunula do Svitu a můžete mít 
na tamní vlastníky jakýkoliv názor, poda-
řilo se jim oživit tuto část města přímo 

fantasticky – dostali tam většinu význam-
ných institucí – � nanční úřad, Zlínský kraj, 
hlavní poštu, krajskou knihovnu, muze-
um, � tness centrum Vitasana, služby atd. 
A správci věcí veřejných jen přihlížejí... 
Jejich vlastních � nancí se to totiž netýká. 
Navíc jde o dlouhodobou záležitost, která 
zasahuje do více volebních období.

Co byste poradil, pokud by se na vás jako 
na odborníka někdo obrátil s žádostí
o radu?
Nevím, jestli na můj názor jako obyčej-
ného občana by byl někdo zvědavý. Ale
v případě, že bych to řešil já, uzavřel bych 
náměstí z jihu řadou jednopodlažních 
budov, které by město pronajímalo na 
poskytování drobných služeb, stravova-
cích zařízení, pořádalo by zde společně
s plochou náměstí pravidelné akce apod. 
A např. v době vánočních či velikonočních 
trhů by zde vzniklo zázemí jak pro nabí-
zející, tak pro návštěvníky. Došlo by tím 
k vytvoření klasického náměstí a hlavně 
k odhlučnění od frekventované tř. T. Bati, 
která je tranzitní ulicí pro dopravu východ 
– západ přes město Zlín. Zlínské náměs-
tí nikdy nebude lákat návštěvníky svou 
historičností jako třeba hlavní náměstí
v Olomouci, ale může nabídnout progra-
my pro všechny – od rodin s dětmi, stu-
denty, milovníky umění a dobrého jídla 
až po starší občany, kteří nechtějí sedět 
doma, ale být ve společnosti s druhými.

V minulém čísle Magazínu 
Zvonek jsme uveřejnili 
první část rozhovoru se 
zakladatelem Agentury 
Zvonek, dr. Miroslavem 
Zvonkem, k 25. výročí 
založení společnosti.
V dnešním pokračování 
jsme zařadili i odpovědi
na časté dotazy.

Celý rozhovor naleznete
na www.zvonek.cz

Většina klientů se
k nám opakovaně vrací!
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POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

Stupava, okres UH
Hezký cihlový rodinný dům 2+1 s garáží 
po kompletní rekonstrukci, za domem je 
zahrádka, voda z vlastní studny, septik.
Tel.: 603 246 680 UH00120

1.900.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Staré Město, okres UH
Přízemní, částečně podsklepený RD ve vel-
mi žádané a klidné lokalitě blízko centra, 
dispozice 4+2+veranda, dřevník a garáž.
Tel.: 603 246 680 474933

1.499.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Nedachlebice, okres UH
RD 4+1, veranda se vstupen na zahradu, čás-
tečně podsklepený, kanalizace, vodovod, 
plyn u domu. Dům je určen k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 UH00058

855.000 KčSLEVA!

PENB

Osvětimany, okres Uherské Hradiště
Cihlový rodinný dům 6+1 v klidné části obce, 
kompletně podsklepený, garáž, velká tera-
sa s bazénem, pozemek o ploše 1.500 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00055

2.980.000 Kč

GPENB

345 Kč/m2

Uh. Ostroh - Mašovy, okres UH
Stavební pozemek 4.326 m2 v Uh. Ostrohu 
- Mašovy na konci ulice U Lesa. Na hranici 
pozemku jsou kompletní inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 UH00082

SLEVA!

Sušice, okres UH
Exkluzivně vám nabízíme nadstandardní 
rodinný dům v obci Sušice. Dům byl posta-
ven v roce 2010. V přízemí domu se nachází 
vstupní chodba se šatnou, technická míst-
nost, garáž, dílna, sprchový kout s WC, pros-
torný obývací pokoj s krbem spojený s jídel-
nou a kuchyní. V 1. patře jsou 3 samostané 
pokoje, šatna, velká koupelna a samostatné 
WC. Vytápění domu - plynový kotel, mate-
riál podlah domu je dlažba a vinyl. K domu 
náleží krásný pozemek s pergolou (4x7 m). 
Velmi nízké provozní náklady cca 4.000 Kč/
měsíc. Nemovitost je volná po dohodě.
Tel.: 603 246 680 ZL00575

4.599.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Uherské Hradiště, okres UH
Patrový dům 3+1 s garáží a dílnou v části 
Jarošov, kompletně podsklepený, vytápě-
ní i ohřev TUV plynem, zahrada cca 400 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00113

3.900.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Bojkovice, okres UH
RD v centru Bojkovic, podsklepený, malá 
zahrada, dům se dá využít nejen k bydle-
ní, ale i k přestavbě na penzion.
Tel.: 603 246 680 UH00078

990.000 Kč

PENB

2.829.000 Kč

3+kk Uh. Hradiště - Nové Štěpnice, okres UH
Nový zděný byt 3+kk, 3.p/5, 80 m2, velká 
terasa, dokončení – první polovina 2018. 
Poslední volné byty k prodeji!
Tel.: 603 246 680 UHB634

BPENB

SUPER!

Uherský Ostroh, okres UH
Prodej objektů k podnikání - restaurace, 
hotelu a vinárny na nám. sv. Ondřeje, at-
krativní lokalita poblíž baťova kanálu.
Tel.: 603 246 680 N11034

Info v RK

GPENB

Jiří Tomaňa
realitní makléř

BYT 3+1 S BALKONEM
V UH. HRADIŠTI!

RODINNÝ DŮM
V UH. HRADIŠTI

A OKOLÍ

tel.: 603 246 680
tomana@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Kompletní nabídku nemovitostí naleznete na www.zvonek.cz

Uherský Ostroh, okres UH
RD v Uh. Ostrohu na náměstí, 3 samostatné by-
tové jednotky 3+1, 2+1 a 2+1, komerční prostory. 
Dům nabízí možnost spojit podnikání i bydlení.
Tel.: 603 246 680 N08011

2.900.000 Kč

GPENB

SUPER!

Popovice, okres UH
Exkluzivní stavební pozemek 2.100 m2

v řadové zástavbě v Popovicích. Kompletní 
inženýrské sítě jsou na hranici pozemku.
Tel.: 603 246 680 UH00060

125 Kč/m2

Uherské Hradiště, okres UH
Pronájem novostavby skladovací haly o veli-
kosti 793 m2, výborná dostupnost, možnost 
využití jako sklad nebo drobná výroba.
Tel.: 603 246 680 ZL00616

28.000 Kč/měs.

GPENB

NOVINKA!

550 Kč/m2

Veselí nad Moravou, okres HO
Stavební pozemek 6.080 m2, inženýrské sítě 
v dosahu pozemku, šíře pozemku je cca 25 
m, možnost rozdělit na jednotlivé části.
Tel.: 603 246 680 UH00086
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POBOČKA UHERSKÝ BROD
Masarykovo nám. 102

Havřice, okres UH
Menší RD 3+1 s velkou zahradou v blízkos-
ti centra obce. Dům je vhodný k rekon-
strukci pro bydlení či pro rekreaci.
Tel.: 603 246 680 UH00130

1.275.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Uherský Brod, okres UH
Nadstandardní RD 5+1 , který může sloužit 
jako jednogenerační nebo dvougenerační 
bydlení, možnost rozdělení na 3 byty.
Tel.: 603 246 680 UH00084

Info v RK

GPENB

NOVINKA!

Rudice, okres UH
Cihlový rodinný dům 5+kk, započata rekon-
strukce, kompletně podsklepený, garáž, 
hospodářská budova, parcela 1.600 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00124

1.500.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Uherský Brod, okres UH
RD 3+1 k rekonstrukci v části Újezdec
u Luhačovic o zastavěné ploše 212 m2. 
Dům je připojen na vodu, elektriku, plyn.
Tel.: 603 246 680 UH00121

329.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Bánov, okres UH
Přízemní rodinný dům 3+1, topení - tuhá 
paliva, plynová přípojka, vodovod, kana-
lizace, pozemek 120 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00118

360.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Bánov, okres UH
Rodinný dům s dispozicí 3+1 v obci Bánov, 
část. podsklepený, garáž, topení - krb, 
elektrický kotel, pozemek celkem 105 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00115

1.150.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Uherský Brod, okres UH
RD 3+1 nedaleko centra města, garáž,
k domu náleží velký dvůr a prostorná za-
hrada, celková plocha pozemku 734 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00114

1.998.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Uherský Brod, okres UH
Chata s dispozicí 2+1 v zahrádkářské oblasti 
nedaleko Hvězdárny, část chaty je podskle-
pená, studna, suché WC, letní sprch. kout.
Tel.: 603 246 680 UH00109

250.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

3+1 Uherský Brod, okres UH
Byt 3+1 s balkonem, po kompletní rekon-
strukci v blízkosti centra, dům po kom-
pletní revitalizaci, 1.p/5, 71 m2, DB.
Tel.: 603 246 680 UH00106

1.899.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Uherský Brod, okres UH
Prostorný cihlový RD v blízkosti centra, 
v přízemí domu jsou nebytové prostory 
50 m2, další patra slouží k bydlení, garáž.
Tel.: 603 246 680 UH00105

3.150.000 Kč

GPENB

NOVINKA!

Bojkovice, okres UH
Rodinný dům s menší zahradou v centru 
Bojkovic, ale přitom na klidném místě,
2 bytové jednotky, zahrada 276 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00080

1.490.000 Kč

GPENB

Újezdec u Uh. Brodu, okres UH
Velmi prostorný RD, vhodný pro klidné 
bydlení větší rodiny či dvou generací, 
pěkná zahrada 620 m2, sklípek, garáž.
Tel.: 603 246 680 N10966

1.790.000 Kč

GPENB

Petr Zubíček 
manažer pobočky

BYT 1+1/2+1 
V UHERSKÉM BRODĚ!

RODINNÝ DŮM
S MENŠÍ ZAHRADOU

V UH. BRODĚ A OKOLÍ

tel.: 603 246 680
zubicek@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Rychle a výhodně prodáme i váš byt, dům, chatu či pozemek!

Bojkovice, okres UH
Velký dům v centru města - v současné 
době je užíván jako nájemní dům. V pří-
zemí přední části domu jsou 3 provozov-
ny. V zadní části domu je byt 1+1. Další 2 
byty 2+1 jsou umístěny v 1. patře. Všechny 
byty jsou v současné době obývány ná-
jemníky. Dům je vybaven fotovoltaickými 
panely, které jsou alternativním zdrojem 
elektrické energie. Otápění a příprava 
TUV je zajištěno plynovým kotlem a boj-
lerem. Velká zahrada cca 1.900 m2. Dům je 
vhodný k bydlení a zároveň skýtá výbor-
nou možnost podnikání.
Tel.: 603 246 680 UH00131

3.800.000 Kč

PENB

NOVINKA!

ZDE MŮŽE BÝT
I VAŠE

NEMOVITOST.

VÍCE NA
TEL.: 603 246 680
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POBOČKA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ul. Čs. brigády 82 (100 m nad autobusovou zastávkou u Alberta)

Rusava, okres KM
RD 3+kk se zahradou 672 m2 a terasou, vytá-
pění kotlem na TP, voda obecní, kanalizace, 
vhodný k trvalému bydlení nebo rekreaci.
Tel.: 603 246 680 512603

Info v RK

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Třípodlažní komerční objekt u vlakového 
nádraží - zavedená restaurace, 7 pokojů, 
plynové topení, pozemek 1.046 m2.
Tel.: 603 246 680 509013

Info v RK

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Dva patrové domy, spojené v jeden celek
o  ploše 530 m2, jeden z domů je novostav-
ba, garáž, vhodné i pro komerční využití.
Tel.: 603 246 680 527953

1.790.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Říkovice, okres PŘ
Prodej bývalého hostince v centru obce 
Říkovice, zastavěná plocha 270 m2, kapaci-
ta 120 míst, vytápění plynové, parkování.
Tel.: 603 246 680 524413

1.100.000 Kč

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Prostorný rodinný dům 4+1 s dvougaráží
a dílnou ve vyhledávané lokalitě, nedale-
ko od centra, ke kompletní rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 512623

1.650.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Holešov, okres KM
Rodinný dům v centru města, určený ke 
kompletní rekonstrukci, veškeré inženýrské 
sítě, celková plocha pozemku je 330 m2.
Tel.: 603 246 680 525373

790.000 Kč

PENB

SLEVA!

2+1 Holešov, U Letiště, okres KM
Prodej bytu 2+1, 57 m2, 3.p/3, v klidné lokalitě, 
plastová okna, zánovní kuchyně, koupelna 
po rekonstrukci, nízké náklady na bydlení.
Tel.: 603 246 680 525203

Info v RK

PENB

SUPER!

290 Kč/m2

Jankovice u Holešova, okres KM
Stavební pozemek 1.475 m2, stavba je po-
volena, inženýrské sítě na hranici pozemku, 
mírný svah u lesa, bezproblémový přístup.
Tel.: 603 246 680 532073

NOVINKA!336.000 Kč

Komárno, okres KM
Stavební pozemek 10 km od Bystřice pod 
Hostýnem, plocha 4.000 m2, všechny IS, 
možnost výstavby RD, chaty či srubu.
Tel.: 603 246 680 534343

NOVINKA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Chata na krásném místě v zeleni v blízkosti 
lesa, betonový základ, část. podsklepená, 
zateplená, pozemek 2.180 m2 v nájmu.
Tel.: 603 246 680 532093

191.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Dagmar
Dzuriková
realitní makléřka

BYT 2+1/3+1 V BYSTŘICI 
P./H. ČI HOLEŠOVĚ!

RODINNÝ DŮM
V BYSTŘICI P./H. A OKOLÍ 

DO 2. MILIONŮ

tel.: 603 246 680
dzurikova@zvonek.cz

PRO SVÉ KLIENTY HLEDÁM:

Kompletní nabídku nemovitostí naleznete na www.zvonek.cz

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Samostatný rodinný dům o dvou byto-
vých jednotkách 2+1 s velkou zahradou 
1.750 m2 v Loukově u Bystřice pod Hos-
týnem. Součástí prodeje je i prostorná 
dvougaráž s dílnou. Dům je částečně 
podsklepený a má dvě nadzemní podlaží. 
Příjezd a přístup k RD je z veřejné komu-
nikace. Objekt má nová plastová okna
s trojskly, je udržovaný a ihned obyvatel-
ný, pro náročnějšího zájemce je vhodný 
pro případnou modernizaci. Topení v 
domě- plynové nebo kotlem na TP. Dům 
je vhodný k bydlení či k podnikání.
Tel.: 603 246 680 527943

Info v RK

PENB

SLEVA!

2+kk Holešov - náměstí E. Beneše, okres KM
Prodej exkluzivního bytu v centru Holešo-
va. Zděný bytový dům se nachází v dvorní 
části a poskytuje tak klidné bydlení a sou-
kromí a přitom je jen pár kroků od centra 
města. Vhodný k bydlení i ke komerčním 
účelům (kadeřnictví, služby atd.). Byt 
prošel kompletní, velmi nadstandardní re-
konstrukcí, nízké provozní náklady, vlastní 
ústřední topení - nový plynový kotel. Po 
dohodě je možné přenechat i vybavení 
bytu - nová lednice, kombinovaná trouba, 
nábytek (sedačka, jídelní stůl, židle, velká 
šatní skříň).
Tel.: 603 246 680 ZL00410

1.279.000 KčSLEVA!

CPENB
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MODERNÍ TRENDY A NÁSTROJE
V PRODEJI NEMOVITOSTÍ!

Zaujal vás některý TIP a chtěli byste jej 
použít i při prodeji vaší nemovitosti? 

PRO VYBRANÝCH 10 KLIENTŮ nabízíme 
ZDARMA přípravu PROFESIONÁLNÍ
VIDEOPROHLÍDKY v hodnotě 5.000 Kč! 

Vyžádejte si uvedené služby u svého 
makléře nebo volejte tel.: 800 ZVONEK

Úspěšný prodej nemovitosti je velmi úzce 
spojen se způsobem její prezentace. Když 
jsme před pětadvaceti lety začínali s rea-
litní činností, nemovitosti jsme prezen-
tovali především na veřejných vývěskách
a v místních novinách. Poté se v našich do-
mácnostech zabydlel internet, který velmi 
výrazně rozšířil způsob prezentace. Nově 
tak bylo možné kupujícím představit mno-
hem více fotogra� í a také detailnější popis 
nemovitosti. V dnešní době však ani toto 
nestačí. Celý svět jde kupředu a prezen-
tace nemovitostí také. Připravili jsme pro 
vás několik tipů na urychlení prodeje vaší 
nemovitosti! 

VIDEOPROHLÍDKA
Videoprohlídka zajistí až 4x větší návštěv-
nost nemovitosti na inzertních serverech. 
Video má mnohem více možností, jak při-
blížit nemovitost kupujícím, jelikož dokáže 
zachytit hlavní přednosti, které by jinak 
zůstaly skryty! Ve videu je navíc možné za-
znamenat také nejbližší okolí nemovitosti, 
které kupující zajímá. Díky tomu si dokáže 
udělat lepší představu o tom, kde přesně 
se nemovitost nachází. V zahraničí jsou vi-
deoprohlídky již naprostou samozřejmostí, 
proto i naše realitní kancelář nabízí mož-
nost jejich realizace. Videoprohlídka navíc 
dokáže nemovitost odlišit od konkurence. 

Mezi další výhody videoprohlídky pak mů-
žeme zařadit omezení zájemců, kteří mají 
menší představivost. Díky videu získají
o nemovitosti základní představu ještě 
před samotnou prohlídkou. 

Při realizaci videoprohlídek spolupracuje-
me s profesionály. Jen tak je možné docílit 
požadovaného cíle a to vzbudit u kupují-
cích co nejvíce emocí. 

PREZENTACE NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH 
Kromě klasické prezentace nemovitostí na 
www.zvonek.cz a na největších realitních 
serverech nabízíme našim prodávajícím 
také oslovení zájemců na sociálních sítích. 
Na Facebooku je v ČR aktuálně více než 4,5 
milionu uživatelů a všichni z nich řeší, řešili 
či budou řešit své bydlení! Sociální sítě tak 
nabízí možnost oslovit další zájemce o vaši 
nemovitost! Na Facebooku prezentujeme 
ty nejzajímavější nabídky, informujeme
o zlevněných nemovitostech 

a také zde představujeme nově zadané 
zakázky. O naší aktivitě se můžete sami 
přesvědčit na www.facebook.com/zvonek. 
Zároveň se s námi můžete prostřednictvím 
této sociální sítě také spojit. 

PŮDORYS A 3D MODEL NEMOVITOSTI 
Pro lepší představu o dispozici nemovitos-
ti, u vybraných bytů a domů připravíme 
půdorys či 3D model. Jedná se především 
o takové nemovitosti, u kterých videopro-
hlídka ani profesionální fotogra� e nedoká-
žou plně přiblížit dispozici. Právě v těchto 
případech může profesionálně zpracovaný 
3D model nemovitosti zvýšit počet klientů, 
kteří budou mít o nemovitost zájem.

tel.: 800 986 635

nemovitost! Na Facebooku prezentujeme 
ty nejzajímavější nabídky, informujeme

3D model nemovitosti zvýšit počet klientů, 
kteří budou mít o nemovitost zájem.

Kristýna Šišková
specialistka na
moderní technologie
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www.zvonek.cz | 603 246 680

SPĚCHÁTE NA PRODEJ NEMOVITOSTI?

VYKOUPÍME 
VAŠI NEMOVITOST!
Peníze za váš byt 
či dům bez čekání!

VYPLATÍME VÁM
OKAMŽITOU 
ZÁLOHU 
na kupní cenu!

VYPLATÍME 
DLUHY A EXEKUCE 
rychle a diskrétně
do 48 hodin!

RYCHLÉ ŘEŠENÍ 
VAŠICH PROBLÉMŮ 
volejte včas na 
tel.: 603 246 680

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

 tradice a zkušenosti od roku 1992
 nadstandardní finanční ohodnocení
 zázemí 7 vybavených kanceláří
 systém školení a podpora do začátku
 spokojenost klienta na prvním místě
 vlastní realitní magazín

PROČ SE STÁT MAKLÉŘEM RK ZVONEK?

DOKÁŽETE PŘEKONAT SAMI 
SEBE? STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
NAŠEHO TÝMU!

> NASTARTUJ SVOU   
    KARIÉRU U NÁS!


