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zlín-mladcová (okr. Zl)          5.990.000 kč
Exkluzivní vila s 2 byt. jednotkami a zahradou

uherský brod (okr. UH) cena v rk
Řadový RD (2+1, 3+1), garáž, zahrada, klidná lokalita

Valašské meziříčí (okr. vS)   4.990.000 kč
Rodinná vila 7+1 s krásnou zahradou a garáží

nOViny
ZdArMA

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

R

WWW.ZVoneK.CZ

pro Vás na str. 2-12

R o Z H o V o R

jiří pavlica nejen o bydlení 
více na str. 8

noVá VÝstaVBa

největší nabídka nové výstavby 
ve Zlínském kraji
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Z V O N E K
A G E N T U R A

RR

STAŇTE SE NAŠIMI KLIENTY
VÝHODY A BONUSY

realitní kancelář s tradicí od r. 1992!

pro Vás! 

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

VYHRát mŮŽete i VY!

Rozhovor s výherkyní zájezdu na Kanárské ostrovy!

nRn: jak jste si, paní Gerychová, užila 
svou výhru – dovolenou na Kanárských 
ostrovech?
BG: V rámci možností plně – nádherné 
moře, všude čisto, velmi příjemné 
ubytování, úžasný bazén u hotelu, 
milý personál, spousta báječného 
jídla, prostě super. 

nRn: jak jste reagovala, když jste se 
dozvěděla o výhře?
BG: Překvapení a slzy - to se těžko 
popisuje ten „záchvat“ pocitu štěstí, 
obzvláště s mým množstvím životních 
výher – kromě mých dětí a rodiny 
jsem v životě vyhrála na plese Masny 
před 22 lety  v tombole 4 termixy, na 
květinovém plese před 7 lety fíkus 
a jednou 10 Kč na los… toť vše, takže 
jsem si stejně napřed myslela, že je 
to nějaká legrace, protože jsem ani 
nevěděla, že je nějaká soutěž v Agentuře. 
Ale Boží plány jsou nevyzpytatelné, tak 
jsem si to patrně něčím hodně zasloužila 
a nebo je to možná takové to „Chodí 
štěstí dokola…?“ 
Měla jsem ohromnou radost – a mám ji 
stále – taková událost se přece nepřihodí 
každý den…

nRn: Co pro Vás bylo největším 
zážitkem? Co se Vám nejvíce líbilo?
BG: jestli máte na mysli tu dovolenou, 
tak se mi těžko vybírá - moc hezký 
byl výlet po ostrově, který jsem si tam 
připlatila, vlny v moři, čistota a pocit 
luxusu, cestování letadlem - úžasný 
byl bonus na závěr, kdy jsem omylem 
dostala palubní lístek do letadla 
do 1.třídy a navíc u okna – pohled 
na noční osvětlená osídlená místa na 
Zemi byl nádherný. 

nRn: prostřednictvím agentury 
Zvonek jste prodávala nemovitost. 
jak jste byla spokojená s jejími 
službami?
BG: Kupovala jsem byt a byla jsem 
spokojena. dokonce mi pan Zvonek 
vyšel vstříc při hledání možnosti řešení 
financí, což v danou chvíli bylo velkou 
pomocí pro moji psychiku. Myslím, že 
je skvělý obchodník. nakonec vše dobře 
dopadlo a dnes už hezky bydlím.

nRn: doporučila byste služby 
agentury Zvonek i svým známým 
a přátelům?
BG: Ano a už se i stalo.

Jedním ze štastných výherců zájezdu na kanárské ostrovy byla i paní božena Gerychová, která se s námi 
podělila nejen o své zážitky z dovolené...

foto z dovolené (zdroj: archiv B. Gerychové)

foto z dovolené (zdroj: archiv B. Gerychové)

Výhercům gratulujeme!

nabídněte nám k prodeji Vaši nemovitost a získejte ZdaRma poukaz na 
večeři v luxusní restauraci. svěřte prodej své nemovitosti realitní kanceláři 
s 16 - letou tradicí. Postaráme se o rychlý a profesionální prodej Vašeho domu 
či bytu. Vy si zatím můžete dopřát večeři v luxusní restauraci.

POUKAZ NA LUXUsNÍ VEČEŘI ZDARMA!
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VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNOU 

HYPOTÉKU 
Zajistíme pro Vás nejvýhodnější podmínky!

Navštivte naši pobočku nebo volejte 

Výhodnou  hypotéku Vám vyřídíme např. v těchto institucích:

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

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

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

Jarní akce – sleva až 100 % 

z poplatku za zpracování hypotéky

Zlin_HYPO_210x99.indd   1 5.5.2008   17:56:21

ČSOB
od 1. září 2008 ČSOB snižuje úrokové sazby 
pro všechny typy hypotečních úvěrů a fixace 
sazby o 0,3 procentního bodu, kromě předhy-
potečního úvěru, americké hypotéky a hypo-
téky bez dokládání příjmu, kde se snižují sazby  
o 0,25 p. b.
Ušetřete až 40 tisíc korun za zpracování  
a mimořádné splátky. Využijte možnost získat 
100% slevu na poplatku za zpracování hypotéky, 
nebo sjednání mimořádných splátek zdarma pro 
Hypotéky s garantovanou výší splátky. 

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

R

aktuální informace z oblasti hypoték:
HypOtEČNÍ BaNka
V souvislosti s poklesem tržních úro-
kových sazeb se snižují úrokové sazby 
u všech produktů a u všech fixací o 
0,30 % s výjimkou PHU, NHU, HUBP 
a hypotečních úvěrů pro cizince, kde 
se snižují úrokové sazby o 0,25%   
u všech fixací.

ČESká SpOŘitElNa
Od pondělí 25. srpna 2008 snižuje 
Česká spořitelna úrokové sazby hypo-
tečních úvěrů pro stávající i nové kli-
enty o 0,4 %. Oblíbená pětiletá fixace 
tak například poklesne až na úroveň 
5,19 %. Důvodem je výrazné zlevnění 
ceny peněz na mezibankovním trhu. 
Pokles sazeb o 40 basických bodů se 
týká všech fixací.

kOmErČNÍ BaNka
 - všechny fixace shodně od 4,99 % a na-
víc až 400.000 Kč na cokoliv!
Pro všechna období fixace, která KB na-
bízí (1 rok až 10 let a 15 let), platí nyní 
shodná úroková sazba od 4,99 % !
Klienti tak mají možnost získat i ty nej-
delší fixace za cenu nejlevnější jednoleté 
a ušetřit až desítky tisíc korun. 
Zároveň KB umožňuje klientům využít až 
400.000 Kč z úvěru za libovolným účelem 
- například na nákup vybavení bytu.

BližšÍ iNfOrmacE O NOviNkácH a výHOdNýcH HypOtékácH
vám poskytneme v pobočkách AGENTURY ZVONEK v celém Zlínském kraji

volejte ZDARMA 
800 986 635 

 (800 ZVONEK)

Hledáte uplatnění?

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

R

Nabízíme Vám spolupráci -
získáte hlavní nebo doplňkový zdroj příjmů!

Pozice: Realitní makléř a zprostředkovatel doplňkových služeb
Požadujeme: 

· ŽL na realitní a zprostředkovatelskou činnost
· Vlastní automobil a ŘP
· Práce na počítači a umění jednat s lidmi
· Zájem učit se nové věci
· Věk 18 – 70 let (v ČR jsou nejúspěšnější makléři - ženy ve věku 25-35  let se SŠ vzděláním, 
hlavně na gymnáziu, ale šanci mají všichni)
· Bydliště v okr. Vsetín, Uh. Hradiště nebo Zlín

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

nabídky na spolupráci 
a životopis posílejte na:
miro@zvonek.cz nebo

tel.: 602 77 22 55
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pobočka ZLÍN

aGENtUra ZvONEk - ZlÍN
pod Nivami 330 (za Sokolovnou)
tel: 577 200 100Z V O N E K

A G E N T U R A

R

aGENtUra ZvONEk - ZlÍN
tř. t. Bati 199 (vedle Zlíňanky)
tel: 577 214 180

       

Atraktivní novostavba dvougeneračního typu 
(5+1 a 4+1), v pěkném a klidném prostředí.
Pozemek o rozloze 808 m2, zast. pl. 260 m2.

Zlín - štípa (okr. Zl)

    

       

Prodej restaurace ve Zlíně - Paseky. Celkem asi 
170 míst pro hosty. Ve vybavení zůstává veškerý 
nábytek včetně krbových kamen a odsávání. 

Restaurace Zlín (okr. Zl)

    

       

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

Zlín - Zálešná (okr. Zl)

    

       

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

Zádveřice - Raková (okr. Zl)

     

Restaurace Zlín (okr. Zl)

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


       

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

Bohuslavice (okr. Zl)

    

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


       

Vila v žádané lokalitě Tyršovo nábřeží. Jedná se 
o dvougenerační bydlení, možnost využití na 
komerční účely. Ideální poloha, velká zahrada.

Vila Zlín (okr. Zl)

    

       

RD v klidné části Zlína - Podhoří, u lesa pod 
školou. Dům s 5 obytnými místnostmi + kk, 
výjimečná poloha, velká zahrada.

Zlín - podhoří (okr. Zl)

    

       

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

Zlín - Kostelec (okr. Zl)

    

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


       

Vícegenerační RD ve velmi dobrém tech. stavu. Sa-
mostatný byt 1+1; dále 3+1; podkr. 3+1. Zahrada je 
terasovitá, slunná, je zde nový zahr. domek a studna.

Vizovice (okr. Zl)
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Prodej restaurace ve Zlíně - Paseky. Celkem asi 
170 míst pro hosty. Ve vybavení zůstává veškerý 
nábytek včetně krbových kamen a odsávání. 


       

Nový RD v okrajové části města s větším pozem-
kem a dvojgaráží, ideální místo pro milovníky 
klidu a soukromí a přitom bydlení ve městě.

napajedla (okr. Zl)

    

RD v klidné části Zlína - Podhoří, u lesa pod 
školou. Dům s 5 obytnými místnostmi + kk, 
výjimečná poloha, velká zahrada.


       

Velmi pěkný, samostatně stojící RD 4+1 v okrajové 
části obce, s krásným výhledem. Zastřešená venk-
ovní terasa a zatravněná zahrada (cca 496 m2).

Zlín - mladcová (okr. Zl)

    

       

Vícegenerační RD vhodný i ke komerčním 
účelům. Velké, prostorné místnosti, velký dvůr i 
zahrada (1.132 m2) s možností parkování.

Zlín - louky (okr. Zl)

    

Nový RD v okrajové části města s větším pozem-
kem a dvojgaráží, ideální místo pro milovníky 
klidu a soukromí a přitom bydlení ve městě.


       

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

Zlín - podhoří (okr. Zl)

    

Vícegenerační RD ve velmi dobrém tech. stavu. Sa-
mostatný byt 1+1; dále 3+1; podkr. 3+1. Zahrada je 
terasovitá, slunná, je zde nový zahr. domek a studna.


       

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

lůžkovice (okr. Zl)

    

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


       

Půldomek s přístavbou a dvěmi předzahrádkami. 
Před 5 lety provedena rekonstrukce -  nová střecha, 
elektroinstalace, rozvody vody, obložení domu. 

Zlín -letná (okr. Zl)

    

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


       

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

nedašov (okr. Zl)

    

Zlín - Kostelec (okr. Zl)

       

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

Vysoké pole (okr. Zl)

    

Vícegenerační RD vhodný i ke komerčním 
účelům. Velké, prostorné místnosti, velký dvůr i 
zahrada (1.132 m


       

Dosud neobydlená novostavba 3+1, nutno 
provést drobné dokončovací práce. Zahrada je 
osázena okrasnými dřevinami. Dobrá dostupnost. 

lukoveček (okr. Zl)

    

       

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

Zlín - prštné (okr. Zl)

    

SlEva!

SlEva!

SlEva!

Půldomek s přístavbou a dvěmi předzahrádkami. 
Před 5 lety provedena rekonstrukce -  nová střecha, 
elektroinstalace, rozvody vody, obložení domu. 


       

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

Zlín - štefánikova (okr. Zl)

    

SlEva!
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Chalupa 3+1 za obcí Vlčková, na polosamotě, 
v krásném prostředí Hostýnských vrchů. 
Vhodná k trvalému bydlení i k rekreaci.

Vlčková (okr. Zl)

    

p
o
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Pěkný slunný pozemek, v mírně svažitém 
terénu, čtvercového tvaru, s krásným výhledem 
do okolí. Plocha pozemku je 2.200 m2. Příjezd.

Březnice (okr. Zl)

    

       

Prodej 3 stavebních parcel u fi lm. ateliérů, plocha 
parcel 1603 m2, 1603 m2, 1753 m2. Pozemek v 
krásné lokalitě v blízkosti lesa, sítě u pozemku.

Zlín - Kudlov (okr. Zl)

    

CE
ST

OVNÍ AGENTURA cestovka.zvonek.cz KaŽdÝ den sKVělÉ 
naBídKY last minute
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RD Zl-Louky, vhodný jak k bydlení, tak ke 
komerčním účelů. Na dvorku dílna s garáží. 
Veškerá infrastruktura a MHD v dosahu.

Zlín - louky (okr. Zl)

    

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


       

Rozestavěný řadový dům v Otrokovicích
v blízkosti centra. Dům má 2 NP (3+1 a 1+1) 
+ půdní prostor, ovocnou zahradu, průjezd.

otrokovice (okr. Zl)

    

Zlín - louky (okr. Zl)

       

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

Bylnice (okr. Zl)
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otrokovice (okr. Zl)

       

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

lhota u malenovic (okr. Zl)
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Baťovský půldomek určený k rekonstrukci 
ve velice klidné lokalitě. Velká zahrádka 
s možností vybudování vhodného posezení.

Zlín - podvesná (okr. Zl)

    

       

RD 2+1+2 pokoje je možno dobudovat. Cca 
5 km od Valašských Klobouk. U domu je menší 
stavení, celková výměra pozemku je 310 m2.

lipina (okr. Zl)

    

pobočka OTROKOVICE

aGENtUra ZvONEk - OtrOkOvicE
ul. Havlíčkova 780 (u vlakového nádraží)
tel.: 577 932 608

       

Pozemek ve Lhotě u Zlína, velikost 927 m2, 
příjezd po asfaltové silnici. Sítě v těsné blízko-
sti pozemku, elektřina do vzdálenosti 50m.

lhota u Zlína (okr. Zl)

    

pŘi rycHlém JEdNáNÍ 

SlEva!

Pozemek ve Lhotě u Zlína, velikost 927 m
příjezd po asfaltové silnici. Sítě v těsné blízko-
sti pozemku, elektřina do vzdálenosti 50m.


       

Prodej zasíťovaného pozemku s podílem na 
komunikaci. Vhodné pro stavbu zděného domu 
i dřevostavby. Možnost bydlení ještě letos!

Zlín - Klabalská louka (okr. Zl)

    

       

Zajímavý pozemek 1.181 m2 téměř v centru Fryštáku, 
obdélníkového tvaru, IS jsou do vzdálenosti cca 40 m. 
Zasíťování pozemku bude zahájeno na jaře r. 2009.

Fryšták (okr. Zl)

    

       

Zděná, celoročně obyvatelná chata se zahradou v 
pěkném prostředí nad Hvozdenským rybníkem. 
Příjezd k chatě za sucha, zahrada s ovocnými stromy.

Hvozdná (okr. Zl)

    

       

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

Vizovice (okr. Zl)

    

       

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

Horní lhota (okr. Zl)

    

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


       

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

Chata Bohuslavice (okr. Zl)

    

C
H

a
tY

       

Chatka v klidné lokalitě v okrajové části 
Tlumačova se stavebním pozemkem na stavbu 
RD. Veškeré inž. sítě jsou do vzdálenosti 50m.

tlumačov (okr. Zl)

    

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


       

Velmi pěkná chatka v klidném prostředí Horní Lhoty 
u Luhačovic v zahrádkářské osadě Pod Homolou. 
Parkování u chatky, celá osada je oplocena a hlídaná.

Horní lhota (okr. Zl)

    

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


       

Chata v krásném prostředí nad obcí Napajedla. Oplo-
cený pozemek o velikosti 591 m2, posezení se zah-
radním krbem. V letním období příjezd až k chatě.

Chata napajedla (okr. Zl)

    

pŘi rycHlém JEdNáNÍ 

SlEva!

Vlčková (okr. Zl)

Baťovský půldomek určený k rekonstrukci 
ve velice klidné lokalitě. Velká zahrádka 
s možností vybudování vhodného posezení.


       

Rodinný domek o velikosti 5+kk, v řadové 
zástavbě v blízkosti centra Vizovic. Dům 
prošel částečnou rekonstrukcí.

Vizovice (okr. Zl)

    



byty prodej

       

V bytě proběhla částečná rekonstrukce - je zde 
zděné jádro, nová koupelna a WC, plovoucí 
podlaha v chodbě, renovovaná kuchyň, balkon.

3+1 Zlín - malenovice (62 m2)

    

       

Byt 3+1 v lokalitě Na Honech III v samostatně 
stojícím domě, ve velmi dobrém, udržovaném 
stavu, nová plastová okna, balkon.

3+1 Zlín - na Honech (68 m2)

    

       

Družstevní byt v II. et. Jižních Svahů, 3.p., po částečné 
rekonstrukci. Vyměněna všechna okna, nová kuch. 
linka. Uvolnění během krátké doby, lodžie.

3+1 Zlín - okružní (68 m2)

    

       

Garsoniéra v původním stavu v ul. U Trojáku, 
anuita 5 tis., možnost převodu do OV, měs. 
nákl. na bydlení1,9 tis.; uvolnění do měsíce.

Gars. Zlín - u trojáku (30 m2)

    

       

Družstevní byt blízko veškeré dostupné infra-
struktury. Bez úprav, čistě udržován. Vhodný 
jak pro jedince, tak pro menší rodinu.

2+1 Zlín - podlesí (43 m2)

    

       

Byt 2+1 v původním udržovaném stavu. Na 
chodbě je dlažba, stupačky jsou nové, je zde 
plyn, kuchyňská linka po mírné rekonstrukci.

2+1 Zlín - slezská (46 m2)

    

       

Dvoupokojový byt v OV, 1. patro. Je bez úprav, 
čistě udržován. Uvedený typ bytu je vhodný 
jak pro jedince, tak pro menší rodinu.

2+1 Zlín - na Honech (43 m2)

    

       

Byt v OV na ul. tř. Svobody, ihned k nastěhování. 
Rekonstrukce byla před 4 lety, 1.NP. Plastová 
okna, zděné jádro, v chodbě šatna.

2+1 Zlín - malenovice (51 m2)

    

       

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

3+1 Zlín - Hony (72 m2)

    

       

Zděný byt 2+1 ve Zlíně, 3. podlaží bez výtahu, 
celková výměra 60 m2 + sklep. Byt je po částečné 
rekonstrukci - nová plastová okna, nové stupačky.

2+1 Zlín - sokolská (60 m2)

    

       

Zděný slunný byt 2+kk (3. patro) s balkonem 
v žádané lokalitě Zlín – Podlesí, novostavba (stáří 5 
let). Dům je v pěkné a klidné lokalitě u lesa.

2+kk Zlín - podlesí (60 m2)

    

3+1 Zlín - na Honech (68 m2

       

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

2+1 Zlín - padělky (71 m2)

    

www.zvonek.cz
byty a nemovitosti podle Vašich představ...
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2+1 Zlín - na Honech (43 m2)

       

Byt 1+1 v Tlumačově ve 2 NP. Před 5 lety část.
rekostrukce - koupena a WC. Zahrádka 40 m2. 
Při rychlém jednání sleva možná!

1+1 tlumačov (okr. Zl)

    

3+1 Zlín - malenovice (62 m2)

Družstevní byt v II. et. Jižních Svahů, 3.p., po částečné 
rekonstrukci. Vyměněna všechna okna, nová kuch. 
linka. Uvolnění během krátké doby, lodžie.


       

Prostorný (78m2) byt 3+1 v centru Otrokovic! 
Zastřešený balkon, 2 sklepy, nová plastová 
okna, zrekonstruovaná kuchyňská linka.

3+1 otrokovice - centrum

    

3+1 otrokovice - centrum

       

Byt 3+1 v OV ve velmi dobrém stavu, lodžie, plas-
tová okna, zděné bytové jádro, nová kuchyňská 
linka s vestavěným sporákem, 2 komory a sklep.

2+1 otrokovice - štěrkoviště

    

       

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

3+1 Zlín - podhoří (68 m2)

    

V bytě proběhla částečná rekonstrukce - je zde 
zděné jádro, nová koupelna a WC, plovoucí 
podlaha v chodbě, renovovaná kuchyň, balkon.

3+1 Zlín - malenovice (62 m



3+1 Zlín - malenovice (62 m3+1 Zlín - malenovice (62 m       

Prostorný 3+1 s lodžií na ul. SNP (u Přerovanky) 
na Již. Svazích; zděné jádro, úprava vnitřních 
dispozic, nové stupačky, 4. patro, OV.

3+1 Zlín - js, snp (70 m2)

    

SlEva!

SlEva!

Byt 3+1 v lokalitě Na Honech III v samostatně 
stojícím domě, ve velmi dobrém, udržovaném 
stavu, nová plastová okna, balkon.

3+1 Zlín - na Honech (68 m



3+1 Zlín - na Honech (68 m3+1 Zlín - na Honech (68 m

3+1 Zlín - podhoří (68 m2)

       

Velmi prostorný byt 3+1 v Napajedlích, ul. 
Nábřeží. Nová plastová okna, jinak je v původním 
stavu. V bytě je kabel TV a internet. OV, 5. patro.

3+1 napajedla (76 m2)

    

SlEva!

pro VáŽné záJemce hleDáme byty ke koupi i k pronáJmu!
Dále hledáme zajímavý staVební pozemek s is v lokalitě fryšták, Štípa, kostelec, hvozdná, Velíková

Družstevní byt blízko veškeré dostupné infra-
struktury. Bez úprav, čistě udržován. Vhodný 
jak pro jedince, tak pro menší rodinu.


2+1 Zlín - malenovice (51 m2)2+1 Zlín - malenovice (51 m

       

Slunný byt 1+1 v pěkném prostředí, 4. podlaží 
s výtahem, bez balkonu. Původní, udržovaný 
stav k okamžitému nastěhování.

1+1 Zlín - česká (33 m2)

    

3+1 Zlín - okružní (68 m2

       

Zděný, atypicky řešený byt v blízkosti lesa. 4 roky 
starý, bezbarierový přístup, balkon, zděný sklep. 
Velmi pěkné bydlení v krásném prostředí.

2+1 Zlín - podlesí (75 m2)

    

SlEva!



byty prodej
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vel. město lokalita cena podrobnosti

 gars. Zlín družstevní 5 600 vybavený byt, ihned k dispozici

1+1 Zlín Podhoří 5 000 pro jednu osobu, kompletně vybavený

1+1 napajedla nábřeží 6 200 prostorný byt, přípojka k internetu

1+1 Zlín Březnická 10 000 novostavba, prostorná terasa, kuch. linka

2+1 otrokovice Baťov 8 000 kompletně vybavený, po rekonstrukci

2+1 otrokovice Štěrkoviště 7 500 kompletně vybavený, internet, lodžie

2+1 Zlín Křiby 8 000 částečně vybavený, vhodný pro studenty

2+1 Zlín Kudlov 8 500 kompletně vybavený, zděný novější byt

2+kk Zlín Kudlov 9 500 prostorný byt s terasou a garáží

2+1 Zlín Lazy 8 500 hezká lokalita, samostatné pokoje, zděný

3+1 slušovice centrum 7 500 částečně vybaveno, vhodné i pro studenty

4+1 Zlín centrum 15 000 byt po kompletní rekonstrukci, vybaveno

5+1 Zlín nad stráněmi 15 000 novostavba, krásný výhled, cena bez inkasa

rd Zlín Malenovice 15 000 samostatný, velký rd se zahradou, doporučujeme!

rd Zlín Centrum 15 000 rd 2+1 a 3+1, pro rodinu i studenty!

rd Zlín Lesní Čtvrť 10 000 kompletně vybavený a rekonstruovaný půldomek

! pRo VáŽnÉ ZájemCe Hledáme K pRonájmu BYtY 1+1, 2+1, 3+1 a pRonájmY pRo studentY

www.zvonek.cz
byty a nemovitosti podle Vašich představ...

       

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

4+1 Zlín - slunečná (90 m2)

    

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


       

Prostorný čtyřpokojový byt v kostce v udržovaném, 
zachovalém stavu, ve 2.NP, lodžie, pěkná lokalita, 
cca 100 m od zast. MHD, nedaleko je obchod.

4+1 Zlín - Křiby (80 m2)

    

Prostorný čtyřpokojový byt v kostce v udržovaném, 
zachovalém stavu, ve 2.NP, lodžie, pěkná lokalita, 
cca 100 m od zast. MHD, nedaleko je obchod.


       

Bytová jednotka 4+1 v OV v pěkné a klidné 
lokalitě. Byt je udržovaný, nová plastová okna. 
Uvolnění bytu je plánováno na léto 2009.

4+1 Zlín - okružní (85 m2)

    

Bytová jednotka 4+1 v OV v pěkné a klidné 
lokalitě. Byt je udržovaný, nová plastová okna. 
Uvolnění bytu je plánováno na léto 2009.


       

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

3+1 Zlín - jílová (72 m2)

    

SlEva! SlEva! SlEva! SlEva!

4+1 Zlín - okružní (85 m2)

       

Prostorný byt ve zděné zástavbě. Vlastní 
měřiče energií, komora, po rekonstrukci 
fasády a balkonů.

3+1 Zlín - mokrá (78 m2)

    

3+1 Zlín - jílová (72 m2)

Prostorný byt ve zděné zástavbě. Vlastní 
měřiče energií, komora, po rekonstrukci 
fasády a balkonů.


       

Byt 3+1 ve 3. patře s výtahem; provedena 
částečná rekonstrukce, zděné jádro, nová 
kuchyň vč. spotřebičů, nízké náklady, balkon.

3+1 Zlín - Val. Žleb (69 m2)

    

4+1 Zlín - Křiby (80 m2)

       

DB byt 3+1 včetně garáže naproti domu. 6.p. ze 
7.  Byt je dispozičně upravený, nová plastová okna, 
nově obložená koupelna. CENA BEZ PROVIZE RK!

3+1 Zlín - podlesí (70 m2) + garáž 

    

4+1 Zlín - slunečná (90 m2)

       

Velmi pěkně dispozičně řešený byt 3+1 po re-
konstrukci s nádherným výhledem. Nová plas-
tová okna, lodžie, obložené jádro.

3+1 Zlín - podlesí (68 m2)

    

MILAN DANAČEK

tř.t.Bati 385, Zlín
budova VitaR - přízemí

(vedle krajského soudu)

tel./fax: 577 644 195 
mobil: 608 772 436
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rozhovor měsíce                                      hudebník Jiří Pavlica

Byl hudebním redaktorem, režisérem, 
dramaturgem, je zpěvák, houslista a autor 
mnoha hudebních počinů. Jiří Pavlica 
se narodil ve Starém Městě u Uherského 
Hradiště. Má ženu, dceru Aničku a syna 
Marka. Přes třicet let je jeho jméno spjato 
s Hradišťanem. Patří mezi nejvýznamnější 
české hudebníky a soudobé autory. Se svou 
autorskou hudbou objel téměř celý svět -  
Mongolsko, Mexiko, Finsko, Afriku, Ameriku, 
Koreu. Natočil nepřeberné množství alb. Svou 
tvorbu neustále rozvíjí spoluprací s mnoha 
hudebními tělesy a interprety - Komorní 
orchestr Leoše Janáčka, AG Flek, Spirituál 
kvintet, Bambini di Praga, aj. Získal řadu cen, 
mezi nimi zlaté desky za nejprodávanější 
alba (Ozvěny duše, O slunovratu – s verši 
Jana Skácela, album Mys dobré naděje – 
s jihoafrickým Dizu Plaatjiesem). 

máte za sebou řadu mezinárodních projektů, 
například česko – africký s dizu plaatjiesem. 
jak náročná je taková spolupráce? 
jak vzniká? 
Většina takových spoluprací vznikla z impulzu 
té druhé strany, ať už to byl Alister Anderson 
z Anglie nebo yas-Kaz z japonska. to jsou 
výzvy, které Vám přijdou tak říkajíc do cesty. 
A já jsem až na výjimky řekl ano, no a pak už je 
to mravenčí práce. Musíte se seznámit s tím, co 
ten druhý dělá a jak hudebně myslí. Pokud toho 
člověka neznáte, a já jsem nikoho z nich před 
tím neznal, musíte hledat jakousi společnou řeč 
– to je umění dialogu obecně, najít to, co je vám 
navzájem blízké a co vás spojuje. Pak hledat 
nějaké téma, doufat v nějaký nápad – to už 
jsme opět na vlně něčeho neuchopitelného, co 
se vám v hlavě zrodí, zrovna tak, jak se to právě 
zrodí. U dizu Plaatjiese z jižní Afriky, tam  byla 
pro změnu iniciativa na mé straně. seznámil 
jsem se s ním díky tehdejší generální konzulce  
v Kapském Městě, paní Gitě Fuchsové. Připadalo 
mi to až symbolické, že se snažíme hudebně 
o totéž, já tady a on tam. Oba vycházíme 
ze znalosti vlastní hudební tradice, oba se 
jí inspirujeme a pracujeme s ní. dizu učí na 
univerzitě v Kapském Městě, vede lektorské 
kurzy pro zájemce z celého světa. A když jsem 
ho pak poznal i lidsky, velmi jsme si porozuměli 
a naše spolupráce svým způsobem trvá 
dodnes.
  
není to tak dávno, co byl obrovský boom 
hudebních kapel, které nějakým způsobem 
upravovaly folklor – viz. čechomor, na 
slovensku to je Karpatské Horké. sledujete 
tyto skupiny?
snažím se je sledovat, ale nevím, jestli je dnes 
znám úplně přesně. Ale v 90. letech jsem 
toto hudební dění znal naprosto přesně a do 
detailů, neboť jsem se na jeho rozvoji v jistém 
smyslu také podílel. Vzpomínám si na pořad, 
který jsme dělali s Vlastou redlem někdy 

Když se mě zeptáte, jestli bych se k tomu 
vrátil v tuto chvíli, tak ne.  Mám před sebou 
dlouhodobější  věci a na každou potřebuji 
třeba rok.

jak relaxujete?
Když se mi to podaří, tak samozřejmě aktivně, 
ale asi nejaktivnějším sportem je teď věnovat 
se dětem, už jsou ve věku, kdy jsou docela živé, 
kdy se s nimi dá třeba zapinkat tenis, nebo vyjet 
na kolech. Včera večer jsme si byli s Marečkem,  
Aničkou  a se ženou zahrát tenis. takže sportem 
a pokud to lze, tak nějakou aktivní činností – 
chtěl bych říct prací na zahrádce, ale kdybyste 
k nám na zahradu přišli, tak byste zjistili, že to 
není vůbec vidět. 

už jste procestoval mnoho zemí, našel jste 
místo, kde byste byl schopen žít?
Když jsem zavítal někam do ciziny, vždycky 
jsem si představoval to konkrétní místo, zda by 
se tam dalo žít a bydlet.  třeba Hamburk, k tomu 
mám krásný vztah. je to sice severně položené  
město, ale čisté, krásné, je to prostě město 
na bydlení. snažil jsem si takto představovat 
například Madrid, říkal jsem si, že by se tu dalo 
snad i žít, stejně tak třeba i v new yorku a dalších 
městech, ale – to je to ALe. Objel jsem kus světa, 
jak už to u muzikantů bývá, a vysloveně místo, 
kde bych nechtěl žít, jsem nenašel. Ale přesto, 
doma je doma! Myslím, že můžu cestovat 
a kochat se krásami světa jen díky tomu, že 
jsem měl a mám jasný pocit kotvy, zakotvení v 
místě, kde bydlím. Byl jsem leckde, ale vždycky, 
když jsem se  vracel do našeho rodného domu, 
tak to bylo pro mě doma a je to doma dodnes. 

v roce 1992 v ostravské tV. náhodou na záznam 
tohoto pořadu před nedávnem narazila moje 
žena a se zájmem jsme se na něj podívali. Ale 
nejvíc mě zaujalo to, že jiří Brabec, který ten 
pořad uváděl, celou dobu říkal „a nyní uslyšíte 
hudbu, pro kterou ještě nemáme pojmenování“, 
tehdy se ještě neříkalo world music.
V okamžiku, kdy se tento žánr  přehoupl 
do  příliš rozbujelé podoby, tak jsem z toho 
rychle vycouval. V této souvislosti mi to 
nedá nevzpomenout na  Čechomor. jsou to 
kamarádi muzikanti, se kterými jsme leccos 
odehráli. nicméně výstižně je označil Vlasta 
redl, když mi před nedávnem volal, říkal: „Víš 
ten bank, co jsme kdysi vytvořili, stejně shrábl 
Čechomor.“  Myslím, že Vlastův příměr je velice 
trefný, prostě to tak je. 

Byl jste dříve redaktor, moderátor, hudební 
režisér atd. neláká Vás vrátit se k této 
činnosti?
těžká otázka, já jsem ji před rokem řešil,  přišla  
konkrétní nabídka  z Čt,  velmi jsem to zvažoval.  
V první chvíli jsem  řekl ano, ale upřímně řečeno, 
nenašel jsem k tomu vnitřní přesvědčení. 
nevěděl jsem, zda  by to bylo v něčem nové, 
jako byl  kdysi seriál  „sešli se..“ .  Pak do toho 
vstoupily rodinné záležitosti, které mi to 
nedovolily. On je to trošku takový svár duše 
s tělem - mě to víc a víc táhne k hudební 
autorské práci a na to potřebujete opravdu 
hodně času. Práce televizní je poněkud jiná, 
je to od termínu k termínu, žijete v krátkých 
časových úsecích. Kdysi jsem jako rozhlasový 
redaktor z těchto krátkých úseků prchal k 
něčemu koncepčnějšímu, dlouhodobějšímu. 

Byl hudebním redaktorem, režisérem, 
dramaturgem, je zpěvák, houslista a autor 

Hudebník jiří pavlica: 
„jedničKu Za sadaŘstVí uRčitě nedostanu“
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přivezl jste si něco z cest?
spoustu věcí, ale nikdy jsem neměl čas si je 
nějak zesystematizovat, ale myslím, že ten čas 
nadejde. to, co jsem si hlavně vozil, byly hudební 
nástroje. Mám spoustu nástrojů počínaje 
aztéckými píšťalami, přes uzbecké morinchury, 
konče čínským chancem z hadí kůže. V podkroví 
mám místnost, kde tyto věci mám, ale chtělo by 
je utřídit. jsou tam i všelijaké diplomy, metály 
a zlaté desky. Občas o to zakopne Mareček a ptá 
se, co to je. nemám nic rozvěšené po stěnách 
ani vystavené v regálech.  není to, jako když k 
někomu přijdete a je jasné, že si na tom zakládá. 
Ale co vím, třeba k tomu jednou dospěju.

Co se týče bydlení, líbí se Vám moderní 
bydlení, nebo si nepotrpíte na jednotný styl, 
hlavně že je Vám doma dobře?
Určitě nejsem modernista, který by byl 
obklopen nejmodernějším výtvarným uměním, 
nejmodernějším architektonickými pokusy, 
nejmodernějšími tvary pokojů. Ale nejsem ani 
zastáncem takových těch retro zařízení, kdy si 
všechno kupujete v antiku. jsem příznivcem 
toho, že k věcem, které máme doma, mám 
nějaký citový vztah. takže já opravdu budu mít 
vedle sebe obrázek po mamince nebo tatínkovi 
a vedle toho budu mít třeba plastiku paní idy 
Vaculkové. jsou to věci, které spolu na první 
pohled až tak nesouzní, ale pro mě mají význam. 
je to spíš záležitost osobního vztahu k tomu 
artefaktu. tak jsme si vytvořili třeba vztah ke 
krbu. jenom se ozimí, děti řeknou „tati, zatopme 
v krbu.“ tak zatopíme v krbu a automaticky, i teď 
kdy jsou už větší, řekne devítiletá Anička „taťko, 
pusťme si broučky!“ Ale ještě ty staré, na vinilové 
desce s Karlem Hegrem, kdy nevím, jestli to 
praská deska, nebo krb. toto je ten styl bydlení, 
který mi vyhovuje, že chcete být v blízkosti věcí, 
které jsou vám milé.

jaký máte vztah k přírodě? je pro Vás 

a pokud nezařídím, aby někdo sklidil jablíčka 
a hrušky, tak budou na zemi. takže můj vztah 
k přírodě je maximálně pozitivní a z druhé strany 
maximálně ovlivněný povinnostmi. Kdybyste 
teď šla do naší zahrádky, tak byste řekla, že 
jedničku za sadařství určitě nedostanu. 

Hudebníci jsou často vyznavači rychlých 
vozů? je to tak i u Vás? Řídíte rád?
to ne, já jsem najezdil svůj milion kilometrů, 
zaplať Pánbůh bez nehody, už někdy před 
deseti či  patnácti lety. Přiznám se, že řízení mě 
nijak nenaplňuje, a když nemusím, tak neřídím. 
stačí mi to, co jezdím s rodinou, protože jezdit 
v dnešním provozu není žádná radost. 

alespoň Vás pěkná auta lákají vizuálně?
ne, nejsem obdivovatelem žádných luxusních 
vozů, možná krásných žen, platonicky. jsem spíš 
ten, kdo hledá návrat k přírodě.

důležité mít zahradu?
Zahrada je nesmírně důležitá. já jsem se 
narodil na vesnici, doufám, že staré Město 
a staroměšťané  mi to nebudou mít za zlé, ale 
tam, kde jsem se narodil já, to jistě charakter 
vesnice mělo. Měli jsme zahradu, měli jsme 
štěpnici, polnosti. Maminka přírodu milovala 
a my jsme jí chodili pomáhat s prací na poli či 
v sadu, a to v člověku zůstane. Když jsem pak 
byl v Brně a jezdil domů na víkendy, tak jsem si 
týden co týden uvědomoval, jak je bydlení ve 
městě odtržené od zákonitostí přírody. naráz 
jsem zjistil, že zežloutly listy, ve městě jsem 
si toho nestačil všimnout. V přírodě se dějí 
neuvěřitelné věci a přiznám se, že teď se znovu 
učím vnímat ten přírodní koloběh. snažím si 
naplánovat věci tak, abych měl třeba čas sklidit 
ovoce, které dozrálo. je to těžké, protože je to až 
druhořadá věc z hlediska profese. Prostě, když 
budu muset jet někam na turné, tak budu pryč 

jiří pavlica a Hradišťan
(zdroj: osobní webové stránky jiřího Pavlici)
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nějak zesystematizovat, ale myslím, že ten čas 
nadejde. to, co jsem si hlavně vozil, byly hudební 
nástroje. Mám spoustu nástrojů počínaje 
aztéckými píšťalami, přes uzbecké morinchury, 
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mám místnost, kde tyto věci mám, ale chtělo by 
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tel: 605 416 929, email: cestovka@zvonek.czCestoVKa.ZVoneK.CZ 
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cestovka.zvonek.cz

KaŽdÝ den sKVělÉ naBídKY
Léto je za námi a už se můžeme těšit 
na zimní radovánky. Pro ty z Vás, kteří 
si ještě chtějí užít sluníčko, nabízíme 
skvělé nabídky Last Minute zájezdů. 
nejoblíbenějšími podzimními desti-
nacemi jsou středomořské ostrovy, 
egypt a tunisko. teploty jsou velmi 
příjemné, pláže poloprázdné a opro-
ti sezoně až o třetinu nižší ceny. 

další možností, jak strávit podzimní 
volné dny, je návštěva evropských 
měst. Letecky či autobusem se mů-
žete za výhodných podmínek podí-
vat do Paříže, Londýna, Říma, Barce-
lony či Athén.

Ale vraťme se zpět k zimní sezoně. 
V dnešním čísle jsme pro vás vybrali 
pár tipů na střediska dle Vašich přání 
a požadavků - ať už hledáte klidné 
místo pro rodinnou lyžovačku, ruch 
a noční život, nebo relaxaci, u nás si 
svou vysněnou dovolenou vybere 
opravdu každý. 

navíc při koupi zájezdu do 
15. 10. 2008 získáte slevu za včas-
ný nákup. A to se určitě vyplatí! 
Vyzvedněte si u nás katalogy pro 
zimní dovolenou.

eliška 
podsedníková

Cestovní agentura ZVoneK
tř. t. Bati 199 (vedle Zlíňanky)

tel: 605 416 929
email: cestovka@zvonek.cz
web: cestovka.zvonek.cz 

tip 1 – pŘEdváNOČNÍ itáliE
itálie - Valtellina 
APriCA
residence stofol
cena od 3.190 Kč/osoba
100m od sjezdovky

tip 2 – rOdiNNá lyžOvaČka
itálie - ortler skiarena
solda/trafoi
residence Post
cena od 4.890 Kč/osoba
50m od svahu, prostorné rodinné apartmány

tip 3 – rOdiNNá lyžOvaČka
itálie - skirama Dolomiti
aDamello brenta
Monte Bondone
Hotel Augustus
cena od 6.190 Kč/osoba
polopenze, rodinná atmosféra

tip 4 – rElaXacE 
itálie - alta Valtellina
LiViGnO
Hotel Concordia 4*
cena od 12.890 Kč/osoba
prestižní hotel, polopenze

spolupracuJeme:

rEZErvUJtE si svou zimní dovolenou Již NyNÍ!
ZdArMA VáM POMůŽeMe s VýBĚreM ideáLní dOVOLenÉ PrO Vás!

Využijte sleVu za VČasnÝ nákup
 při koupi zájezdu do 15. 10. 08 !

CE
ST

OVNÍ AGENTURA

Cestovní agentura ZVoneK

CCE
SSTT

OOVVN GGENTTUURARRARRAA



n
em

ovitosti okr. u
H

pobočka UHERSKÉ HRADIŠTĚ

aGENtUra ZvONEk - UHErSké HradištĚ
J. Stancla 151, (naproti bočního vchodu pasáže Slunce)
tel.: 572 556 900, 603 432 409 Z V O N E K

A G E N T U R A

R

       

RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obecní 
i studna, nová plast. okna, střecha eternit. Za 
domem je dvůr a krásná velká zahrada.

Zlechov (okr. uH)

      

       

RD 2+1 v dobrém stavu, možno ihned k bydlení. 
Voda – obecní vodovod, kanalizace. Parkování 
možno u domu. Pěkná zahrada s ovocnými stromy.

Boršice u Blatnice (okr. uH)

    

       

Nové byty 3+kk o výměře od 91 m2 do 120 m2. 
Byty jsou umístěné v novém zkolaudovaném 
domě v centru. Ihned připravené k nastěhování.

nové byty uh. Hradiště

      

       

RD 5+1 v Sušicích, zahrada s ovocnými stromy 
o rozloze 205 m2. Topení je na tuhá paliva. Dům 
se nachází v klidné oblasti, je vhodný i k rekreaci.

sušice (okr. uH)

    

RD 5+1 v Sušicích, zahrada s ovocnými stromy 
o rozloze 205 m
se nachází v klidné oblasti, je vhodný i k rekreaci.


       

RD 3+1 v Jalubí, v klidné ulici obce ležící 8 km od 
Uherského Hradiště. Je postaven z pál. cihel, to-
pení je ústřední na TP, plyn. přípojka, zahrada.

jalubí (okr. uH)

    

       

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

podolí - lipiny (okr. uH)

    

Hledáme! 
Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům 3+1, 4+1 v okolí 
Uh. Hradiště. výhodou menší 
zahrada – není podmínka. platí 
ihned a hotově.

Hledáme pro mladou rodinu s ho-
tovostí byt 1+1, 2+1 v UH či 
St. městě. velmi spěchá!! 

Hledáme pro našeho klienta dům 
max. do 1.200.000,-kč i před 
rekonstrukcí. platí do poloviny 
října. 

volejte realitní kancelář 
aGENtUra ZvONEk 

S 16-lEtOU tradicÍ!
tel.: 603 432 409

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

podolí - lipiny (okr. uH)

       

RD 3+kk, pozemek o ploše 2.878 m2. Přes 
pozemek protéká potok a je zde ovocný sad. 
Domek je částečně zrekonstruovaný.

Břestek - Chabaně (okr. uH)

     

Boršice u Blatnice (okr. uH)

RD 3+1 v Jalubí, v klidné ulici obce ležící 8 km od 
Uherského Hradiště. Je postaven z pál. cihel, to-
pení je ústřední na TP, plyn. přípojka, zahrada.


       

RD 5+1 Kněžpole na pěkném, klidném místě.
Možnost vybudování dalších 2 pokojů. Vytápění je 
plynové. Ve dvoře jsou dvě garáže, dílna, prádelna.

Kněžpole (okr. uH)
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Břestek - Chabaně (okr. uH)

       

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

Babice (okr. uH)

    

RD 3+1 - vytápěn plyn. topením, voda obecní 
i studna, nová plast. okna, střecha eternit. Za 
domem je dvůr a krásná velká zahrada.


jalubí (okr. uH)

       

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

Vážany (okr. uH)

      

Kněžpole (okr. uH)

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


       

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

nedakonice (okr. uH)

      

       

Byt v OV 2+1 v UH - Štěpnice. Byt se nachází v 7. 
NP, je v původním stavu, nová okna. Dům je po 
rekonstrukci - zateplení, fasáda, 44 m2.

2+1 uH - štěpnice (okr. uH)

    

Hledáme!
Hledáme pro našeho klienta Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům 3+1, 4+1 v okolí rodinný dům 3+1, 4+1 v okolí 
Uh. Hradiště. výhodou menší Uh. Hradiště. výhodou menší 
zahrada – není podmínka. platí zahrada – není podmínka. platí 
ihned a hotově.ihned a hotově.

Hledáme pro mladou rodinu sHledáme pro mladou rodinu s
tovostí byt 1+1, 2+1 v UH či tovostí byt 1+1, 2+1 v UH či 
St. městě. velmi spěchá!! St. městě. velmi spěchá!! 

Hledáme pro našeho klientaHledáme pro našeho klienta

       

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

2+1 staré město (okr. uH)

    

       

Byt 2+1 v OV v UH - Štěpnice. Po celkové rekon-
strukci - plastová okna, plovoucí podlahy, koupel-
na, nová kuchyňská linka. Plocha bytu 54 m2.

2+1 uh. Hradiště (okr. uH)

    

nové byty uh. Hradiště

Byt v OV 2+1 v UH - Štěpnice. Byt se nachází v 7. 
NP, je v původním stavu, nová okna. Dům je po 
rekonstrukci - zateplení, fasáda, 44 m


       

Nový byt 2+kk v UH - Východ. 4. patro o velikosti 
46 m2. Kuchyňský kout s vestavěnými spotřebiči 
je součástí ceny bytu. Parkování před domem.

2+kk uh. Hradiště (okr. uH)

    

max. do 1.200.000,-kč i před max. do 1.200.000,-kč i před 
rekonstrukcí. platí do poloviny rekonstrukcí. platí do poloviny 
října. října. 

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Hledáme pro našeho klientaHledáme pro našeho klienta
max. do 1.200.000,-kč i před max. do 1.200.000,-kč i před        

Byt v OV 3+1 (70 m2), na ulici Průmyslová, 2.NP, 
kompletně zrekonstruovaný - nová koupelna a WC, 
nová kuchyňská linka včetně spotřebičů, balkon.

3+1 uh. Hradiště (okr. uH)

    

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


Hledáme!2+1 staré město 

       

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

Břestek (okr. uH)

    

2+1 uH - štěpnice 

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


       

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

Vlčnov (okr. uH)

    

SlEva!

SlEva!
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Nová dřevostavba 3+kk (nízkoenergetická). 
Součástí prodeje je luxusní kuchyňská linka vč. 

KaŽdÝ den sKVělÉ naBídKY
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pobočka VESELÍ n./Mor.

aGENtUra ZvONEk - vESElÍ n./mor.
tř. masarykova 137

tel: 518 323 620, 739 456 086

pobočka UHERSKÝ BROD

masarykovo nám. 102 
(1. patro budovy GE money)
tel.: 572 638 800, 603 246 683

       

Velmi lukrativní stavební pozemek - 3600 m2 v 
klidné části obce Nivnice. Pozemek je vhodný 
pro stavbu samost, stojícího domu (š. 22 m).

pozemek nivnice (okr. uH)

    

       

Družstevní byt po část. rekonstrukci - nová plas-
tová okna, plovoucí podlaha v obývacím pokoji. 
Dům je zateplen, nová střecha, 62 m2, lodžie.

3+1 Veselí nad moravou

    

Družstevní byt po část. rekonstrukci - nová plas-
tová okna, plovoucí podlaha v obývacím pokoji. 
Dům je zateplen, nová střecha, 62 m


       

Družstevní byt 3+1 v obci Nová Lhota. Byt se nachází 
v klidné oblasti nedaleko sportovního areálu obce. 
Dům je v původním stavu a k dispozici jsou tři sklepy. 

3+1 nová lhota (okr. Ho)

    

       

Pěkná chata u potoka v krásném prostředí velmi 
blízko přehrady. Samostatně stojící dřevěná 
chata s velkou terasou a pozemkem 1.565 m2.

Chata strážnice - mlýnky

    

Hledáme! 

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Hledáme pro našeho klienta 
rodinný dům 3+1 či 4+1 v okolí 
veselí nad moravou. Výhodou  
zahrada, není podmínka.

platí hotově. prosím nabídněte 
na 603 432 409.

Hledáme! 

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

ihned koupíme rodinný dům 
v moravském písku.
cena do 2. mil. velmi spěchá.

NaBÍdNĚtE NEmOvitOSti 
rEalitNÍ kaNcEláŘi 
S 16 - lEtOU tradicÍ!

Pěkná chata u potoka v krásném prostředí velmi 
blízko přehrady. Samostatně stojící dřevěná 
chata s velkou terasou a pozemkem 1.565 m


       

Řadový koncový RD s průjezdem se nachází v cen-
tru obce. 2+1+koupelna+spíž a nebytový prostor 
- bývalá prodejna + dva sklady. Zahrada 490 m2.

nivnice (okr. uH)

    

Hledáme! 

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Pro naše klienty hledáme ke koupi byt 
1 - 2+1 v Uh. Brodě a rd nebo stav. 
pozemky v okolí Uh. Brodu a Bojkovic

Nabídnětě na tel.: 603 246 683

prO NaBÍZEJÍcÍ vEškEré SlUžBy 
Zdarma + pOUkáZka Na vEČEŘi!

       

RD 2+1 určený k rekonstrukci. Objekt je v klidné 
oblasti, možno využít i k rekreaci. Topení ele-
ktrickými přímotopy, zavedená voda, parkování.

domanín (okr. Ho)

    

Chata strážnice - mlýnky

       

RD 5+1 a 1+1 v klidné oblasti. Objekt je 
nový, rok výstavby je 2001 a doposud nebyl 
obývaný. U domu je garáž. Hezká zahrada.

Vracov (okr. Ho)

    

domanín 

       

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

Vnorovy (okr. Ho)

    

3+1 nová lhota 

       

Byt 1+1 na sídlišti Hutník, ve 2.NP, krásně 
zrekonstruovaný, nová koupelna, zděné 
jádro, kuchyně. Plocha bytu 33 m2, OV.

1+1 Veselí n./moravou(okr. Ho)

    

3+1 Veselí nad moravou

       

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

2+1 Veselí n./moravou(okr. Ho)

    

       

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

uherský Brod (okr. uH)

     

Byt 1+1 na sídlišti Hutník, ve 2.NP, krásně 
zrekonstruovaný, nová koupelna, zděné 
jádro, kuchyně. Plocha bytu 33 m

1+1 Veselí n./moravou



       

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

polichno (okr. uH)

    

Družstevní byt 3+1 v obci Nová Lhota. Byt se nachází 
v klidné oblasti nedaleko sportovního areálu obce. 
Dům je v původním stavu a k dispozici jsou tři sklepy. 


Hledáme! Hledáme! 

       

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

Vlčnov (okr. uH)

    

nivnice 

RD 5+1 a 1+1 v klidné oblasti. Objekt je 
nový, rok výstavby je 2001 a doposud nebyl 
obývaný. U domu je garáž. Hezká zahrada.


       

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

Bánov (okr. uH)

    

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


       

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

Rudice (okr. uH)

   

pozemek nivnice (okr. uH) Hledáme! 

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


       

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

strání (okr. uH)

    

Řadový koncový RD s průjezdem se nachází v cen-
tru obce. 2+1+koupelna+spíž a nebytový prostor 
- bývalá prodejna + dva sklady. Zahrada 490 m


Rudice (okr. uH)

       

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

Vápenice (okr. uH)

    



n
em

ovitosti okr. V
s

pobočka VAL. MEZIŘÍČÍ

valašSké mEZiŘÍČÍ, mostní 96
(dolní roh náměstí vedle optiky)

tel: 571 616 166, 603 285 314

n
em

ovitosti okr. V
s

       

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

Krhová u Vm (okr. Vs)

    

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


       

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

police u Val. meziříčí (okr. Vs)

    

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

police u Val. meziříčí 



       

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

Val. meziříčí - centrum

    

       

Atraktivně umístěný RD - na náměstí v Kelči, 
ideální k podnikání i k bydlení. Zastavěná 
plocha je 277 m2, ostatní plocha 460 m2.

Kelč (okr. Vs)

    

       

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

němetice (okr. Vs)

    

       

Družstevní byt 2+1 v panelovém domě v klid-
ném prostředí. Nová plastová okna, vytápěn 
plynovou kotelnou. 56 m2, 3.p., lodžie.

2+1 Bystřička (okr. Vs)

    

podrobnosti cena

4+1 109 m2 
v přízemí rd 

v Rožnově p/R.

14.000 Kč/měs.
 + energie

luxusní 3+1 
143 m2 v rd 

ve Val. meziříčí

10.000 Kč/měs.
 + energie

1+1 v rd lešná 
u Val. meziříčí 6.000 Kč/měs.

BYtY pRonájem
podrobnosti cena

Val. meziříčí, 
poblíž centra 

120 m2

15.000 Kč/měs.
+ energie

Val. meziříčí, 
poblíž centra 

104 m2

15.000 Kč/měs.
+ energie

Val. meziříčí, 
budova 235 m2

30.000 Kč/měs.
+ energie

neBYtoVÉ pRostoRY

Družstevní byt 2+1 v panelovém domě v klid-
ném prostředí. Nová plastová okna, vytápěn 
plynovou kotelnou. 56 m


BYtY pRonájem

       

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

Val. meziříčí - podlesí (okr. Vs)

     

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

R

SlEva!

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


Kelč 

       

RD s nebytovými prostory a 2 garážemi. V přízemí 
je vinárna, nad ní prodejna, v 2.p. je luxusní byt 
3+1, dvě koupelny, vybavená kuchyň, terasa.

Val. meziříčí (okr. Vs)

    

v Rožnově p/R.

ve Val. meziříčí

1+1 
u Val. meziříčí

       

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

Garáž Val. meziříčí (okr. Vs)

    

SlEva!

       

Výstavba dřevostaveb v různých lokalitách ve Zlínském kraji, možnost výstavby i na vašem pozemku! 
Velikost a dispozice RD dle přání klienta. prohlédněte si největší vzorový dům ve Zlínském kraji!
dokončení ještě v r. 2009, nenáročný provoz, nízké náklady!

nízkoenergetické rodinné domy

infolinka: 602 77 22 55

postavte s námi 
kdekoliv v Čr!

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

R

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


Hledáme! 

realitní kancelář s tradicí od r. 1992

Hledáme pro naše zákazníky 

byty 1+1 a 2+1, rd 
a pozemky 

ve valašském meziříčí
 

prosím nabídněte na 725 675 009.

13Ještě větší nabídku nemovitostí najdete na www.zvonek.cz12 Naše realitní noviny * ŘÍJEN 2008
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pobočka VSETÍN

aGENtUra ZvONEk - vSEtÍN
mostecká 361, (budova telecomu - přízemí)
tel.: 571 416 160, 603 246 682Z V O N E K

A G E N T U R A

R
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Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře dostup-
ném místě na konci místní části “Pod Černým”.

dřevěnice Huslenky (okr. Vs)

    

       

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

pržno (okr. Vs)

    

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


       

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

mikulůvka (okr. Vs)

     

       

Dvougenerační RD v obci s dobrou dostupností 
do Vsetína i Zlína. Nová střecha a plechové prvky, 
nově natřená okna a dveře, nová izolace balkonů.

Bratřejov (okr. Zl)

    

       

Zděná celopodsklepená zahradní chatka, zast. 
plocha 16 m2 na pozemku 400 m2, na okraji 
zahrádkářské kolonie, el. 220V, příjezd až k chatě.

Vsetín - jasenice (okr. Vs)

    

Původní dřevěnice s kamennou hospodářskou 
přístavbou a stodolou na celoročně dobře dostup-
ném místě na konci místní části “Pod Černým”.

dřevěnice Huslenky 



       

Dřevěnice 4+kk pro relaxaci a oddech. Jedná se 
o podsklepený objekt s obytným podkrovím. Na 
pozemku je přiveden plyn, stačí jenom napojit.

poteč u Val. Klobouk (okr. Zl)

    

       

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

Val. Klobouky - lipina (okr. Zl)       

Chata v krásném klidném prostředí na Valašsku. 
Spodní část chaty je zděná, vrch dřevěný, topení 
na tuhá paliva (2 x kamna). Pozemek 641 m2. 

Chata prlov (okr. Vs)

    

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

R

podrobná pravidla a výherce 
naleznete na www.zvonek.cz

staňte se i Vy našimi klienty a můžete 
letět na luxusní dovolenou.
Každý 20. soutěžící VYHRáVá!

volejte ZDARMA 800 986 635

Udržovaný RD 4+1 na slunném místě, s pozemky 
cca 2.000 m
kem protéká potok - možnost výstavby rybníku.


       

Prodej rozestavěného domu s pozemkem 
6.200 m2 na pěkném místě - možnost i výměny 
za byt 3+1 s doplatkem.

Huslenky - uherská (okr. Vs)

     

       

Pozemek o výměře 1.834 m2 na rovině v centru 
obce, která nabízí příjemné bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků. Veškeré inž. sítě u pozemku.

Velké Karlovice (okr. Vs)

    

Vsetín - jasenice poteč u Val. Klobouk 

       

Přízemní dům se dvěma vstupy (rozděleno na komerční a obytnou část) ve středu obce u hlavní 
komunikace Vsetín - Val. Meziříčí o výměře zast. plochy 812 m2. Velkou výhodou polohy nemovitosti 
je přístup ze všech stran z obecní komunikace. Součástí prodeje je dílna spojená se stodolou.
    

Rd s možností komerčního využití jablůnka (okr. Vs)

dřevěnice Huslenky dřevěnice Huslenky dřevěnice Huslenky 

       

Nemovitost v obci Liptál na hlavní trase Vsetín-Zlín. V 1.NP jsou 3 prostorné místnosti. Ve 2.NP 
jsou 4 prostorné místnosti, kancelář, dílna. Ve 3.NP je kuchyň a jídelna.  vhodná investice pro 
fi rmu, která hledá výrobní prostory bez další investice do rekonstrukce.
      

liptál (okr. Vs) KomeRční oBjeKt na tRase Zlín - Vsetín

do 20. 11. 2008

Zachovalé zemědělské stavení se zahradou 
900 m
IS u pozemku, přístup z obecní komunikace.


Val. Klobouky - lipina        

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

Vsetín - ohrada (okr. Vs)

provádíme výkup 
rd a bytů 

i zadlužených! 
(exekuce, zástavy)

Diskrétní jednání!

tel: 603 246 682



NAŠE REALITNÍ NOVINY           NOVá VýsTAVbA

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

Ceny od 4.390.000 Kč 

teRmín doKončení: listopad 2009 

Rezidence ZLín - PŘíLUKy 
 KOMPLex indiVidUáLníCH dOMů, dVOjdOMů A ŘAdOVýCH dOMů se ZAHrAdOU neBO AtrieM

Váš pRodejCe: 

AGentUrA ZVOneK CZ
Pod nivami 330, Zlín 

Korčáková jana
tel. 608 730 740

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

R

15Ještě větší nabídku nemovitostí najdete na www.zvonek.cz14 Naše realitní noviny * ŘÍJEN 2008

ukázka dispozičního řešení 2.np
řadového domu typu c
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NAŠE REALITNÍ NOVINY           NOVá VýsTAVbA

BYtoVÉ domY  
ZelinoVa

- komfortní bydlení
- Byty 1+kk - 5+kk
- atraktivní lokalita 
   s výhledem do zeleně
- možnost spojení bytů
- prostorné terasy
- podzemní parkování
- pronájem atraktivních 
   nebytových prostor

v ýHOdNé 
fiNaNcOváNÍ

infolinka: 603 246 685, 736 631 212 www.zvonek.cz

projekční kancelář: investor: 

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

R

Výhradní prodejce:

Zlín - KoZlŮV ŽleB

BYt B9 44a 3+KK - 3.p.
celková plocha: 82,5 m2

terasa: 7 m2

Cena: 2.599.000 Kč

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

terasa: 5,7 m2

Cena: 1.199.000 Kč

BYt B9 44a 3+KK - 3.p.

BYt B9 42a 2+KK - 3.p.
celková plocha: 66,3 m2

terasa: 13,3 m2

Cena: 1.999.000 Kč
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BYt B9 42a 2+KK - 3.p.

BYt B9 41a 2+KK - 3.p.
celková plocha: 57,3 m2

terasa: 8,3 m2

Cena: 1.749.000 Kč
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Dny oteVŘenýCH 
DVeŘí

PÁ 3.10. (14-17 h)
SO 4.10. (9-14 h)



Zlín - KoZlŮV ŽleB

BYt B9 44a 3+KK - 3.p.
celková plocha: 82,5 m2

terasa: 7 m2

Cena: 2.599.000 Kč

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

terasa: 5,7 m2

Cena: 1.199.000 Kč

BYt B9 42a 2+KK - 3.p.
celková plocha: 66,3 m2

terasa: 13,3 m2

Cena: 1.999.000 Kč

BYt B9 41a 2+KK - 3.p.
celková plocha: 57,3 m2

terasa: 8,3 m2

Cena: 1.749.000 Kč

Nová expozice prodejny

jeden domov 
jedna značka

Zpracování kompletního 3D projektu 
interieru vašeho domova v ceně

Hanák studia s.r.o. / Tř. T. Bati 3684, 760 01 Zlín
Tel.: 577 221 325 / e-mail: zlin@hanakstudia.cz

ložnice

spotřebičekuchyně

obývací pokoje

HANÁK A4 inzerce.indd   1 18.9.2008   10:18:45
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více na 
www.zvonek.czinfo: 775 339 531, 775 298 516

noVé byty otrokoVice
bydlete v novém ještě letos...
    stačí jen 50.000 kč!

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY

infolinka: 775 298 516

noVé byty otrokoVice - komenského

typ Podlahová plocha Cena vč. standard. 
vybavení

2+kk 64,33 m2 1.887.000,-Kč

2+kk 53,14 m2 1.652.400,-Kč

3+kk 80,45 m2 2.448.000,-Kč

3+kk 76,18 m2 2.346.000,-Kč

3+kk 83,06 m2 2.499.000,-Kč

3+kk 74,58 m2 2.295.000,-Kč

- byty o velikostech 2 - 3 + kk   
- plocha bytu od 63 m2 - 83 m2 + balkon
- ceny: 2+KK  - od 1,6 mil. Kč
 3+KK - od 2,15 mil. Kč (parkovací stání v ceně)
dokončení 12/2008    
 výhodné fi nancování zajištěno!

- byty o velikostech 2 - 3 + kk   

VYMĚŇTE STARÝ 
BYT ZA NOVÝ!

typ Plocha 
bytu

terasa/
Balkon

Cena vč. standard. 
vybavení

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.558.230,-Kč

1+kk 35,91 m2 38 m2 1.300.000,-Kč

3+kk 67,55 m2 32 m2 2.340.230,-Kč

3+kk 74,51 m2 7,70 m2 2.516.000,-Kč

3+kk 81,18 m2 7,70 m2 2.661.780,-Kč

klidná lokalita uprostřed zeleně
terasa či balkon u každého bytu
parkovací místo ZdArMA pro byty 3+kk
4x 3+kk a 1x 1+kk
samostatné plynové topení
bezbariérový přístup
doKončení - Říjen 2008

Dny oteVŘenýCH DVeŘí
PÁ 3.10. (14-17 h) 
SO 4.10. (9-12 h)



NAŠE REALITNÍ NOVINY           NOVá VýsTAVbA

www.zvonek.czinfo: 731 842 999, 577 200 100

noVé byty VizoVice
V každém bytovém domě 12 bytů 
a 4 garáže
Byty o velikostech 3+kk a 5+kk
Ke každému bytu balkon, lodžie 
nebo terasa
Orientace domů Východ - Západ
Každý byt má vlastní kotelnu 
s ohřevem vody
V ceně bytu kuch. linka od fy Sykora

JANOVA HORA
VIZOVICEjh

Finanční paRtneR:

doKončení: 
BLOKy F, G - sRpen 2008
BLOK e - pRosineC 2008

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

R

pRodejCe:

Dny oteVŘenýCH DVeŘí
PÁ 3.10. (14-17 h)
SO 4.10. (9-12 h)

Prohlídka již dokončených bytů 2+kk, 3+kk a 5+kk, 
v cenách od 1,7 mil do 2,8 mil.

info: 739 012 537, 577 200 100

moDerní byDlení brumoV bylnice
40 bytů o velikostech 2 - 3+kk, 
(60 - 87 m2)
U všech bytů balkon, lodžie  
nebo terasa a sklep
Byty je možné spojit do větších 
celků - přesně podle Vašich představ
Vyřídíme Vás výhodné fi nancování

doKončení pRVníHo 
BloKu „C“ ZáŘí 2009

VyDáno 

staVební poVolení

**
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4.NP - podkroví

STAVOSVITa.s.Vršava 2538,760 01 Zlín, e-mail:zlin@stavosvit.cz
tel.:577430069,577212017,577210933,fax:577211472

3,42 m2

Projektová innost v investi ní výstavb

I O 484 762 93
e-mail nozka @ volny.cz 

776 716 065

Ing. arch. Stanislav Nožka

tel+420 577 435 689,

P íkrá 3514, 760 01 Zlín

Studie

Ing. arch. St.Nožka

1 : 100
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varianta

Brumov-Bylnice

B.4811,80 m2
plocha užitková byt.domu celkem: 746,19 m2
plocha užitková bytového domu celkem v . lodžií + balkon :

plocha užitková byt  - byty (10) bez lodžií + balkon  celkem:
plocha užitková byt  - byty (10) v . lodžií + balkon  celkem:

obestav ný prostor:

komory byt + místnost pro ko árky,kola: 35,09 m2

621,40 m2
561,09 m2

lodžie + balkony: 60,31 m2

plocha lodžií a balkon  celkem: 60,31 m2

3 227,00 m3
P zast.: 257,00 m2(5,19 m3/m2 už.plochy byt ,  3,98 m3/m2 už.plochy BD)
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doKončení pRVníHo doKončení pRVníHo 
BloKu „C“ ZáŘí 2009BloKu „C“ ZáŘí 2009

VYMĚŇTE STARÝ 
BYT ZA NOVÝ!

NAŠE REALITNÍ NOVINY           NOVá VýsTAVbA



NÁŠ TIP!

Audi A6 1.9 TDi  235.000 Kč
vyrobeno v r. 2003, klima, tempomat

PREZENTACE VAŠEHO 
VOZIDLA V NAŠí REŽII
INZERCE 50.000 VÝTISkŮ

LEVNěJI NEŽ NOVÉ 
A kLIDNě I NA SPLáTkY

Inzerce Vašeho vozu na internetu včetně digitálního fota 
Inzerce Vašeho vozu v automoto časopisech po celé ČR  
Zprostředkování prodeje jen za 4% provize

Audi A6 1.9 TDi  235.000 Kč
vyrobeno v r. 2003, klima, tempomat

MěSíČNí INZERCE WWW.AuTOLINE.CZ 10/2008

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

AUTOLINE

Slevový kupón až 

30.000 kč 

na Váš n
ový vůz *

zd
e ostř

ihněte

zd
e ostř

ihněte

NEJVĚTŠÍ NABÍDKA
OFFROADŮ

VE ZLÍNSKÉM KRAJI

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

R

BYTY, DOMY, POZEMKY Z CELÉHO KRAJE 
· BYDLENÍ · FINANCOVÁNÍ · PORADENSTVÍ více informací

z druhé strany

Volkswagen Passat 2.0 TDi  485.000 Kč 
původní cena 1.050.000 Kč, aut. klima, navigace

NOVIN
KA!

Peugeot 1007 1.4i              225.000 Kč
v provozu od 08/2006, 1. majitel, klimatizace 

NOVÝ 

VŮZ!

jen 18. tis. km



Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 577 119 333-5    fax: 577 922 3802

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

Renault Laguna 2.2 DCi

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

Seat Ibiza 1.9 TDi

175.000,- Kč
V provozu od 08/2002, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, el. sklopná zrcátka, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Volkswagen Passat 2.0 TDi

459.000,- Kč
V provozu od 01/2006, top stav, aut. klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

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

Ford Mondeo 2.0 TDCi

259.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, 6 x airbag, 
ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál 
dálkový, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, 
litá kola, manuální převodovka, multifunkční 
volant, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, palubní počítač, posilovač řízení.

Volkswagen Passat 2.5 TDi

220.000,- Kč
V provozu od 12/2001, koupeno v ČR, aut. kli-
matizace, xenonové světlomety, 6 rychlostních 
stupňů, pohon 4 x 4, tempomat, 8 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, centrál dálkový, 
palubní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

Volkswagen Passat 2.0 TDi

485.000,- Kč
V provozu od 01/2006, nebouráno,  aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 
rychlostních stupňů, senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Škoda Fabia 1.2i II

267.000,- Kč
V provozu od 12/2007, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, originál autorádio, centrální 
zamykání, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Audi A8 3.7i Quatro

588.000,- Kč
V provozu od 01/2003, aut. klimatizace, satelitní 
navigace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), pohon 4 x 4, senzor 
stěračů, tempomat, senzor světel, 6 x airbag, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, el. sklopná zrcátka.

Opel Astra 1.8i 16v CDX

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

Ford Focus 1.8i 16V

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

Volkswagen Passat 1.9 TDi

128.000,- Kč
V provozu od 07/1997, koupeno v ČR, 
klimatizace, tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Škoda Octavia 1.9 TDi 4x4

395.000,- Kč
V provozu od 07/2006, 1. majitel, 10 x airbag, 
ABS, alarm, CD přehrávač, centrál dálkový, 
deaktivace airbagu spolujezdce, dělená zadní 
sedadla, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, 
indikátor parkování, klimatizace, klimatizovaná 
přihrádka, litá kola, manuální převodovka.

Volkswagen Passat 2.0 TDi

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

BMW 320d aut. klima 2.0

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

Ford Mondeo 1.8i 16v

85.000,- Kč
V provozu od 03/1998, 2 x airbag, el. zrcátka, 
el. přední okna, ABS, litá kola, střešní šíbr man., 
rádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní 
nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr.

Renault Scénic 1.6i RT

 79.000,- Kč
V provozu od 09/1997, koupeno v ČR, 2 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, rádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavi-
telný volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Škoda Felicia 1.3 MPi

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

Volkswagen Passat 1.9 TDi

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

BMW aut. klima 528 IA 2.8i

  95.000,- Kč
V provozu od 04/1996, koupeno v ČR, 1. majitel,  
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
CD měnič, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, vyhřívaná sedadla.



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

www.autoline.cz Největší nabídka offroadů a MPV ve Zlínském kraji

Ford Fusion 1.4i 16V automat

199.000,- Kč
V provozu od 09/2003, koupeno v ČR, nebou-
ráno, 2 x airbag, ABS, CD přehrávač, centrál 
dálkový, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, 
klimatizace, mlhovky, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, posilovač řízení, rádio, tónovaná 
skla, vyhřívaná zrcátka, zadní stěrač.

Opel Vivaro 2.0 CDTi 9-místné

489.000,- Kč
V provozu od 11/2006, klimatizace, 6 rych-
lostních stupňů, senzor stěračů, 2 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, mlhovky, 
deaktivace airbagu spolujezdce, tónovaná skla.

Nissan Note 1.5 DCi

238.000,- Kč
V provozu od 06/2006, 6 x airbag, ABS, CD 
přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu 
spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, manuální 
převodovka, multifunkční volant, nastavitelný 
volant, originál autorádio, palubní počítač.

Audi A4 1.9 TDi

198.000,- Kč
V provozu od 03/2001, top stav, 1. majitel, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 4 x airbag, el. zrcát-
ka, el. přední okna, ABS, EDS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, tónovaná skla.

Isuzu Campo 2.5 D

65.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/1992, pohon 4 x 4, rádio, posi-
lovač řízení, tažné zařízení, manuální převodov-
ka, koupeno v ČR, tažné na 2 t, nástavba.

Seat Alhambra 1.9 TDi

220.000,- Kč
V provozu od 05/2001, koupeno v ČR, aut. 
klimatizace, 6 rychlostních stupňů, tempomat, 
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, 
litá kola, el. sklopná zrcátka, centrál dálkový, 
palubní počítač, vyhřívaná sedadla, mlhovky.

BMW 323 Ci, klima 2.5i

180.000,- Kč
V provozu od 12/1999, koupeno v ČR,  aut. 
klimatizace, televize, xenonové světlomety, pro-
tiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, střešní šíbr el., rádio.

Škoda Superb 1.9 TDi

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

Volkswagen Passat 2.0 TDi 125kW

438.000,- Kč
V provozu od 01/2003, 1. majitel, aut. klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabi-
lizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 10 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vy-
hřívaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla.

Opel Zafira 1.9 CDTi klima

355.000,- Kč
V provozu od 09/2005, 1. majitel, 6 rychlostních 
stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizovaná 
přihrádka, litá kola, manuální převodovka, ml-
hovky, multifunkční volant, nastavitelný volant.

Daewoo Matiz 0.8i klima

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

Jeep Grand Cherokee 3.7i V6 Laredo

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

Volkswagen Passat 1.9 TDi TipTronic

229.000,- Kč
V provozu od 09/2002, 1.majitel v ČR, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
senzor stěračů, tempomat, 4 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Peugeot 1007 1.4i top stav

225.000,- Kč
V provozu od 08/2006, koupeno v ČR, nebou-
ráno, klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, el. přední okna, CD pře-
hrávač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, deaktivace airbagu 
spolujezdce, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.9 TDi

184.000,- Kč
V provozu od 09/2000, 2 x airbag, ABS, CD pře-
hrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, 
el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimatizace, litá 
kola, manuální převodovka, mlhovky, nastavi-
telný volant, otáčkoměr, palubní počítač, pevná 
střecha, posilovač řízení, rádio, střešní nosič.

Škoda Octavia 1.6i

84.000,- Kč
V provozu od 12/1998, koupeno v ČR, 1.majitel, 
airbag řidiče, dělená zadní sedadla, el. zrcátka, 
manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný 
volant, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač ří-
zení, rádio, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
zámek řadící páky.

Škoda Favorit 1.3i LS

     8.000,- Kč
V provozu od 01/1991, koupeno v ČR, manuální 
převodovka, otáčkoměr, pevná střecha, rádio, 
zadní stěrač.

Volkswagen Polo 1.0i

108.000,- Kč
V provozu od 03/2000, koupeno v ČR, pravi-
delný servis, nehavarované, el. přední okna, litá 
kola, rádio, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka.
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Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

418.000,- Kč
V provozu od 06/2007, nebouráno, aut. klima-
tizace, stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

418.000,- Kč
V provozu od 07/2007, nebouráno, aut. klima-
tizace, stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Audi A6 2.5 TDi

355.000,- Kč
V provozu od 06/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 6 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, centrál dálkový.

Ford Puma 1.4i 16v

  90.000,- Kč
V provozu od 09/1998, klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, ABS, litá kola, originál autorádio, centrální 
zamykání, ochranné rámy, posilovač řízení, imo-
bilizér, zadní stěrač, pevná střecha, otáčkoměr, 
manuální převodovka.

Škoda Octavia 1.9 TDi aut. klima

418.000,-Kč
V provozu od 06/2007, nebouráno, aut. klima-
tizace, stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení.

Nissan 350 Z 3.5i V6

599.000,- Kč
V provozu od 07/2004, koupeno v D, 1. majitel, 6 
rychlostních stupňů, 6 x airbag, ABS, aut. klima-
tizace, CD přehrávač, centrál dálkový, el. okna, 
el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, imobilizér, litá 
kola, manuální převodovka, multifunkční volant, 
palubní počítač, stabilizace podvozku.

Nissan Terrano II 2.7 TD

239.000,- Kč
V provozu od 02/2001, klimatizace, pohon 4 x 
4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, 
rádio, originál autorádio, centrál dálkový, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, dřevěné obložení, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, venkovní teploměr.

Volkswagen Golf 1.6i 16v

209.000,- Kč
V provozu od 04/2003, koupeno v ČR, klimati-
zace, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
výškově nastavitelná sedadla.

Citroën C5 2.0 HDI

174.000,- Kč
V provozu od 04/2003, aut. klimatizace, senzor 
stěračů, 8 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, deaktivace airbagu spolujezdce, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Superb 1.9 TDi

326.000,- Kč
V provozu od 08/2005, nebouráno, aut. klima-
tizace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 8 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. 
seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, EDS.

Škoda Octavia 1.9 TDi Ambiente

205.000,- Kč
V provozu od 10/2002, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, rádio, centrální zamykání, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, 
nastavitelný volant, zadní stěrač.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

187.000,- Kč
V provozu od 09/2002, 1.majitel v ČR, nebou-
ráno, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 x airbag, el. zrcátka, vyhříva-
ná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD 
přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, litá kola.

Audi A6 1.9 TDi

329.000,- Kč
V provozu od 09/2003, 1. majitel v ČR, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, xenonové 
světlomety, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních 
stupňů, tempomat, 4 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Škoda Octavia 1.8i Turbo RS klima

 265.000,- Kč
V provozu od 03/2003, aut. klimatizace, xenono-
vé světlomety, stabilizace podvozku (ESP), sen-
zor stěračů, 4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, litá kola, 
originál autorádio, centrál dálkový, ostřikovače 
světlometů, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

Škoda Octavia 1.9 TDi DSG

430.000,- Kč
V provozu od 01/2006, top stav, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 10 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka.

Suzuki Wagon R 1.3i

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

Audi A6 1.9 TDi

235.000,- Kč
V provozu od 02/2003, aut. klimatizace, tempo-
mat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Peugeot 307 1.6i 16v

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

Škoda Fabia 1.2i

125.000,- Kč
V provozu od 04/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
rádio, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, nastavitelný volant, zadní stěrač, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče, otáčkoměr, 
manuální převodovka, zámek řadící páky, 
airbag řidiče.

Škoda Felicia 1.3i MPi

 65.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2000, nebouráno, CD přehrávač, 
centrální zamykání, el. zrcátka, manuální 
převodovka, otáčkoměr, rádio, tažné zařízení, 
tónovaná skla, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, zadní stěrač.
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Audi A4 2.0 TDi

435.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, tempo-
mat, 6 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS.

Fiat Brava 1.6i 16v

98.000,- Kč
V provozu od 03/1999, top stav, aut. klimatiza-
ce, xenonové světlomety, 4 x airbag, el. přední 
okna, ABS, litá kola, originál autorádio, centrální 
zamykání, posilovač řízení, dělená zadní se-
dadla, imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha.

Škoda Octavia 1.9 TDi

126.000,- Kč
Vyrobeno v r. 1998, 2 x airbag, el. zrcátka, el. 
okna, litá kola, střešní šíbr el., rádio, centrální 
zamykání, ostřikovače světlometů, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla, výškově 
nastavitelná sedadla, nastavitelný volant.

Škoda Octavia 2.0 TDi 103kW

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

Volkswagen Passat 1.9 TDi

265.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2004, nebouráno, top stav, aut. 
klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 rychlostních stupňů, senzor stěračů, 
tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, tónovaná skla.

Škoda Superb 1.9 TDi

289.000,- Kč
V provozu od 05/2003, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, xenonové světlomety, protipro-
kluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, ostřikovače svět-
lometů, palubní počítač, vyhřívaná sedadla.

Škoda Octavia 1.8i 20V Turbo

179.000,- Kč
V provozu od 10/2001, koupeno v ČR, klima-
tizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 2 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, litá kola, rádio, CD měnič, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Škoda Felicia 1.3 GLXi

  59.000,- Kč
V provozu od 08/1997, nebouráno, 1. majitel, 
2 x airbag, el. zrcátka, ABS, litá kola, rádio, ml-
hovky, dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní 
nosič, zadní stěrač, otáčkoměr, tažné zařízení, 
manuální převodovka.

Ford Escort 1.6i 16v

  53.000,- Kč
V provozu od 07/1998, koupeno v ČR, klimati-
zace, rádio, centrální zamykání, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní stěrač, 
manuální převodovka, airbag řidiče.

Renault Laguna 1.9 DCi

149.000,- Kč
V provozu od 08/2001, koupeno v ČR, 1.majitel, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlost-
ních stupňů, 8 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, el. sklopná zrcátka, rádio.

Renault Scénic 1.6i 16V

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

Škoda Fabia 1.2i klima

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

Fiat Grande Punto 1.4i

189.000,- Kč
V provozu od 02/2006, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Toyota Yaris 1.0 VVTi

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

Volkswagen Passat 2.0 TDi 4Motion

 607.000,- Kč
V provozu od 10/2007, nebouráno, aut. klimati-
zace, satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon  
4 x 4, senzor stěračů, tempomat, senzor světel, 
10 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka.

Audi A4 2.5 TDi Tiptronic

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

Škoda Fabia 1.2i

156.000,- Kč
V provozu od 06/2005, koupeno v ČR, 1. majitel, 
airbag řidiče, centrální zamykání, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, manuální převodovka, ml-
hovky, nastavitelný volant, originál autorádio, 
otáčkoměr, pevná střecha, posilovač řízení, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Toyota Land Cruiser 3.0 TD

350.000,- Kč
V provozu od 02/1999, 1.majitel v ČR, nebou-
ráno, klimatizace, satelitní navigace, pohon 4 x 
4, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, CD 
přehrávač, litá kola, rádio, centrál dálkový, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, střešní nosič.

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

· opravy hliníkových kol  · příslušenství

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

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



Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 577 119 333-5    fax: 577 922 3806

www.autoline.cz Příprava k prodeji - mytí vozidel zdarma

Mitsubishi Eclipse 2.4i 16v GS

420.000,- Kč
V provozu od 09/2006, model 2007, klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 
tempomat, 6 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD 
přehrávač, ABS, litá kola, el. sklopná zrcátka, 
originál autorádio, centrál dálkový, mlhovky.

Nissan Murano 3.5i

498.000,- Kč
V provozu od 11/2005, nebouráno, 1. majitel 
v ČR, aut. klimatizace, 6 x airbag, el. zrcátka, 
el. okna, el. seřiditelná sedadla, CD přehrávač, 
ABS, litá kola, originál autorádio, multifunkční 
volant, palubní počítač, mlhovky, dělená zadní 
sedadla, výškově nastavitelná sedadla.

Ford Focus 1.6i 16v

125.000,- Kč
V provozu od 03/1999, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní 
nosič, nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná 
střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

 Ford Mondeo 2.0 TDCi

230.000,- Kč
V provozu od 04/2004, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), 2 x airbag,  
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, rádio, 
centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Ford Galaxy 2.0 TDCi 7-místné

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

Ford Galaxy 1.9 TDi Ghia

285.000,- Kč
V provozu od 05/2003, 4 x airbag, 6 rychlostních 
stupňů, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, dřevěné 
obložení, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, manu-
ální převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, 
originál autorádio, ostřikovače světlometů.

 Ford Mondeo 1.6i

   34.000,- Kč
V provozu od 05/1993, airbag řidiče, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. zrcátka, imo-
bilizér, litá kola, nastavitelný volant, posilovač 
řízení, rádio, střešní šíbr manuální.

Ford Mondeo 2.0 TDCi

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

Ford Mondeo 2.0 TDCi

166.000,- Kč
V provozu od 01/2002, 1. majitel, aut. klimati-
zace, xenonové světlomety, protiprokluzový 
systém kol (ASR), 8 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, ostřikovače světlometů.

Ford Focus 1.8 TDCi Ghia

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

Nissan X-Trail 2.2 DCi

275.000,- Kč
V provozu od 01/2002, 1. majitel, aut. klimatiza-
ce, 6 rychlostních stupňů, pohon 4 x 4, 4 x air-
bag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič.

Ford Fiesta 1.4 TDCi tiptronic

158.000,- Kč
V provozu od 07/2004, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, el. přední okna, ABS, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, pevná střecha, el. víko 
zavazadlového prostoru, aut. převodovka.

Ford Focus 1.6i 16v klima Ghia

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

Škoda Fabia 1.4i 16v

165.000,- Kč
V provozu od 03/2004, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1.majitel, klimatizace, 2 x airbag, klimatizo-
vaná přihrádka, el. přední okna, CD přehrávač, 
ABS, rádio, centrální zamykání, palubní počítač, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobili-
zér, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Nissan Pathfinder 4.0i

 720.000,- Kč
V provozu od 09/2004, 1. majitel, 6 x airbag, ABS, 
aut. klimatizace, aut. převodovka, CD přehrávač, 
centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, 
el. zrcátka, imobilizér, klimatizovaná přihrádka, 
litá kola, originál autorádio, pohon 4 x 4, posilo-
vač řízení, protiprokluzový systém kol.

Chrysler Sebring 2.7i V6

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

Jeep Grand Cherokee 2.7 CRDi

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

Iveco Daily 2.2 TD

432.773,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2005, aut. klimatizace, nezávis-
lé topení, tempomat, airbag řidiče, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, centrál dálkový, 
posilovač řízení, imobilizér, tónovaná skla, 
nastavitelný volant, pevná střecha, otáčkoměr, 
tažné zařízení, manuální převodovka.

Ford Mondeo 1.8i 16v GLX

  29.000,- Kč
V provozu od 07/1996, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
vyhřívané přední sklo, litá kola, rádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, tónovaná skla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, manuální převodovka.

Chrysler Grand Voyager 3.8i V6 AWD 4x4

   90.000,- Kč
V provozu od 07/1997, klimatizace, pohon  
4 x 4, tempomat, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. okna, el. seřiditelná sedadla, 
ABS, litá kola, rádio, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení.



Jakou tradici má restaurace  
a bowling 9evítka ve Zlíně?
Restaurace 9evítka vznikla v červenci 
roku 2005. Původně tyto prostory 
sloužily jako tržnice za dob Bati  
a později jako jídelna, kam chodili 
lidé z širokého okolí. Chtěli jsme na 
tuto tradici navázat, což se nám, 
myslím, podařilo. Prostory jsme 
kompletně zrekonstruovali. Jsme plně 
klimatizovaná restaurace. Klimatizaci 
jsme měli jako jedni z prvních  
ve Zlíně a jsme tomu rádi. Naše 
zařízení se osvědčilo, je velmi kvalitní. 
V roce 2006 jsme se stali provozovateli 
celého prvního patra tržnice, kde je 
na jedné straně restaurace a na druhé 
straně bowling. 

Na jakou kuchyni se mohou vaši 
hosté těšit a z jak široké nabídky 
pokrmů mohou vybírat? 
Co se týče kuchyně restaurace 9evítka, 
tak ta je mezinárodní. Snažíme se, 
aby tady bylo od každého něco. Ale 
spíše preferujeme evropskou kuchyni, 
protože jsme přesvědčeni, že v Evropě 
se vaří dobře. Chceme propagovat 
kvalitní české výrobky a českou 
kuchyni. Nabídka jídel je rozsáhlá. Navíc 
jídelníčky pravidelně obměňujeme 
a doplňujeme o originální recepty 
našich kuchařů. 

Jaká je kapacita restaurace 9evítka?
Kapacita je 260 míst k sezení, na jídlo. 
Když děláme rauty, jsme schopni 
připravit posezení až pro 300 lidí. 

Lze u vás pořádat i soukromé akce? 
Samozřejmě, děláme zde jak rauty, 

tak večírky. Jsme schopni udělat de-
facto vše podle požadavku zákazníka. 
Jsme schopni a ochotni se přizpůsobit. 
Pravidelně připravujeme rauty pro 
farmaceutické firmy v rámci jejich 
celorepublikového diabetologického 
kongresu. Krásnou akcí byl raut „Čtyři 
roční období“, kdy jsme jaro – léto – 
podzim - zima imitovali jídlem. Číšníci, 
kuchaři i veškerý personál byli tématicky 
oblečeni. Ke každému období jsme 
připravili svým způsobem speciální  
jídlo z mezinárodní kuchyně. 

Vy sami nabízíte svým hostům  
i nějaké to zajímavé zpestření – a to 
nejenom jídelníčku. O co se jedná?
Pořádáme čas od času tématické 
gastrovečery. Zvěřinu, ryby, pivní 
speciality. Snažíme se, abychom nabídku 
jídel každý měsíc něčím ozvláštnili, třeba 
právě gastroakcí, která trvá obyčejně tři 
až pět dní. V soboty pak míváme akce, 
kde hraje živá hudba. Takže cimbálovka 
vyhrává k menu jako je kačenka nebo 
husa na víně. Pro změnu country kapela 
hraje ke steakům, atd. V listopadu 
připravujeme velkou Svatomartinskou 
slávu na svátek sv. Martina – koupili jsme 
si dokonce vlastní stádo hus!

Čím se 9evítka liší od podobných 
restauračních zařízení?
Začínali jsme s tím, že jsme ve Zlíně 
první restaurační zařízení, které nabízí 
devět druhů piv. Dneska už to tak 
pravděpodobně není. Ale co se týče 
jídla, máme vlastní kuchařské originality. 
Mezi naše speciality například patří to, 
že stejně tak jako pečené sele, což je 
standard, nabízíme hostům i pečené 

krocany. Jídlo jim připravíme, upečeme 
a pak ho přímo před nimi naporcujeme. 
Připravujeme k tomu speciální přílohu, 
která se jmenuje drobení. Jedná 
se o tradiční jídlo z Jižní Moravy, 
mimochodem je  vynikající. 

A co pro změnu sportovněji laděným 
hostům nabízí bowling 9evítka?
Bowling máme pětidráhový. Je to jeden 
z nejstarších bowlingů ve Zlíně, teď 
je po renovaci. Celková rekonstrukce 
je pak připravena na příští rok, včetně 
klimatizace. Kapacita míst k sezení je  
u nás 150 – 200 míst. Členění prostor je 
jiné než v restauraci, zde máme boxy. 
Rozdíl je i v jídle. To je zaměřeno na 
italskou kuchyni – tedy pizzy, saláty, 
těstoviny, z těch klasických jídel jsme 
zařadili utopence, tataráky, hermelíny 
a samozřejmě velký výběr piv, 
alkoholických i nealko nápojů.

Co dál plánujete v restauraci 
a bowlingu 9evítka? Na co se 
můžeme těšit?
Plánujeme se jenom zlepšovat. 
Zavádíme teď úplnou novinku - nový 
systém objednávek, který velmi urychlí 
celý proces. Přenosný počítač umožňuje 
obsluze objednávat od stolu, informace 
se přes systém dostane ihned k baru  
a do kuchyně, počítač je také schopen 
okamžitě po vznesení požadavku 
zákazníka vyjet přímo u jeho stolu účet 
– tedy bez jakékoliv prodlevy. V zahraničí 
je to běžná záležitost, u nás jsem tento 
systém ještě neviděl. Do konce roku je 
našim cílem zprovoznit tento systém  
a v každém případě zrychlit a zkvalitnit 
chod restaurace.

Vepřový závitek 9evítka
Základní suroviny:
Vepřová panenka, pravé hříbky  
s cibulkou, sůl, barevný pepř, argentinské 
koření, olivový olej, anglická slanina
Postup:
Maso naklepeme, okořeníme, 
smotáme s anglickou slaninou, závitek 
připíchneme párátkem a opečeme 
na grilu. Na pánev si připravíme 
cibulku orestovanou s pravými hříbky  
a přidáme základní šťávu. Jako přílohu 
podáváme bramboráčky. 
„K pití bych doporučil nějaké to 
pivečko. Pokud vůbec polévku,  

Nejenom o 9evateru chuťových potěšení 
v 9evítce s majitelem Petrem Holčíkem

pak něco lehčího, výborně by se 
hodila třeba česneková,“ doporučuje 
autor receptu Aleš Matějičný.

Pizza ruccolla e prosciutto parma
Základní suroviny:
Pizza těsto, parmazán, sýr, pomodoro, 
parmská šunka, ruccola 
Postup:
Korpus – zpracované těsto, potřeme 
pomodorem, lehce posypeme 
strouhaným sýrem, na to plátky parmské 
šunky. Pizzu posypeme nastrouhaným 
parmazánem a upečeme. Po zapečení 
dozdobíme lístky čerstvé rucolly.

Šéfkuchař Aleš Matějičný doporučuje:

Náměstí Práce 1099, 
760 01 Zlín 

www.devitka-restaurace.cz 
tel. 577 596 112 
email: 9evitka@tiscali.cz 

RESTAuRACE 9EVíTkA 
pondělí - čtvrtek     10:00 - 23:00 
pátek - sobota          11:00 - 01:00 
neděle                            11:00 - 23:00 

REZERVACE NA TELEFONU  
577 596 103 

BOWLING 9EVíTkA 
pondělí - čtvrtek       10:00 - 23:00 
pátek - sobota            11:00 - 03:00 
neděle                              11:00 - 23:00



Kontaktujte nás, rádi pomůžeme a poradíme!   tel: 577 119 333-5    fax: 577 922 3808

www.autoline.cz Pro obrovský zájem bereme auta do komisního prodeje

Renault Scénic 1.6i 16V

        98.000,- Kč
V provozu od 05/1998, nebouráno, 4 x airbag, 
ABS, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. 
přední okna, imobilizér, manuální převodovka, 
mlhovky, nastavitelný volant, originál autorá-
dio, otáčkoměr, posilovač řízení, střešní šíbr el., 
tažné zařízení, tónovaná skla.

Renault Scénic 1.9 DTi

149.000,- Kč
V provozu od 01/2003, klimatizace, 6 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, mlhovky, posilovač řízení, 
imobilizér, tónovaná skla, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha.

Opel Vectra 2.0 DTi

   225.000,- Kč
V provozu od 02/2003, top stav, nebouráno, kli-
matizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 8 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vy-
hřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, 
ABS, rádio, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, mlhovky, posilovač řízení.

Opel Vectra 1.9 CDTi

   259.000,- Kč
V provozu od 08/2004, navigace, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 6 rychlost-
ních stupňů, 6 x airbag, el. zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, CD měnič, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, posilovač řízení.

Fiat Idea 1.9 JTD MultiJet 

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

Opel Signum 2.2 DTi

278.000,- Kč
V provozu od 03/2003, nebouráno, 1. majitel, 
10 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, 
centrál dálkový, čtyřzónová klimatizace, dělená 
zadní sedadla, el. okna, el. víko zavazadlového 
prostoru, el. zrcátka, imobilizér, klimatizovaná 
přihrádka, manuální převodovka.

Opel Meriva 1.7 CDTi

158.000,- Kč bez DPH
V provozu od 02/2004, 1.majitel, koupeno v ČR, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR),  
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, multifunkční volant, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Opel Frontera 2.2i

     240.000,- Kč
V provozu od 04/1999, nebouráno, klimatizace, 
pohon 4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, střešní šíbr el., originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Opel Astra 1.6i 16V

  109.000,- Kč
V provozu od 06/1998, 1. majitel, nebouráno, 
4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, dřevěné obložení, el. okna, el. zrcátka, 
imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, 
multifunkční volant, nastavitelný volant, origi-
nál autorádio, otáčkoměr, pevná střecha.

Opel Astra 1.7 TD

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

Opel Astra 1.4i 16v

107.000,- Kč
V provozu od 01/2003, 1.majitel, koupeno  
v ČR, 2 x airbag, ABS, originál autorádio, centrál 
dálkový, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
tónovaná skla, střešní nosič, zadní stěrač, pevná 
střecha, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 
venkovní teploměr, otáčkoměr, tažné zařízení.

Opel Astra 2.0 DTi

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

Opel Zafira 2.2 DTi

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

Peugeot 307 2.0 HDi

179.000,- Kč
V provozu od 10/2002, klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), 6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, mlhovky.

Peugeot 306 1.6i

   69.000,- Kč
V provozu od 01/1996, 1.majitel, klimatizace, 
airbag řidiče, el. přední okna, centrální zamykání, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Peugeot 406 2.0 HDi

126.000,- Kč
V provozu od 03/1999, nebouráno, klimatizace, 
senzor stěračů, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, 
ABS, originál autorádio, centrál dálkový, mlhov-
ky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imo-
bilizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavitelný 
volant, otáčkoměr, manuální převodovka.

Peugeot 307 1.6i 16v

179.000,- Kč
V provozu od 01/2001, nebouráno, klimatizace, 
6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
el. přední okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, de-
aktivace airbagu spolujezdce, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Peugeot 206 1.4i

  97.000,- Kč
V provozu od 11/1999, klimatizace, senzor 
stěračů, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD pře-
hrávač, litá kola, rádio, centrál dálkový, mlhovky, 
deaktivace airbagu spolujezdce, posilovač říze-
ní, dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Škoda Fabia 1.4i

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

Škoda Octavia 1.9 II TDi

385.000,- Kč
V provozu od 06/2006, 1. majitel v ČR, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), tempomat, 10 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, CD přehrávač, ABS, EDS, originál autorá-
dio, centrál dálkový, palubní počítač.
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Volkswagen Passat 1.9 TDi

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

Opel Corsa 1.4i 16v

167.000,- Kč
V provozu od 06/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, 2 x airbag, el. přední okna, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavi-
telný volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Opel Corsa 1.0i nový vůz

   167.000,- Kč
V provozu od 03/2006, koupeno v ČR, nebourá-
no, 1. majitel, airbag řidiče, ABS, rádio, posilovač 
řízení, imobilizér, zadní stěrač, venkovní 
teploměr, otáčkoměr, manuální převodovka, 
zámek řadicí páky.

Škoda Fabia 1.9 TDi

   168.000,- Kč
V provozu od 01/2002, nebouráno, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, ABS, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Ford Focus 1.8i 16v

116.000,- Kč
V provozu od 07/1999, klimatizace, 2 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, ABS, vyhřívané před-
ní sklo, litá kola, originál autorádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, manuální převodovka.

Škoda Fabia 1.4i 16v

149.000,- Kč
V provozu od 10/2000, klimatizace, protiproklu-
zový systém kol (ASR), 2 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. před-
ní okna, ABS, litá kola, originál autorádio, centrál 
dálkový, palubní počítač, mlhovky, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér.

Škoda Fabia 1.9 SDi

     145.000,- Kč
V provozu od 05/2001, 1. majitel, nebouráno,  
2 x airbag, el. přední okna, ABS, centrální zamy-
kání, palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, výškově nastavitelné seda-
dlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Volkswagen Multivan 2.5 TDi

     1.195.000,- Kč
V provozu od 01/2007, 1. majitel, aut. klimatiza-
ce, satelitní navigace, protiprokluzový systém 
kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP), 6 rych-
lostních stupňů, pohon 4 x 4, senzor stěračů, 
tempomat, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola.

Nissan Primera 2.0i 16v

    69.000,- Kč
V provozu od 08/1997, koupeno v ČR, klima-
tizace, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá 
kola, rádio, centrální zamykání, mlhovky, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, výškově nastavitelné sedadlo 
řidiče, venkovní teploměr, tažné zařízení.

Mercedes-Benz CDi automat 2.7

   195.000,- Kč
V provozu od 09/1999, klimatizace, satelitní 
navigace, televize, stabilizace podvozku (ESP), 
tempomat, 6 x airbag, klimatizovaná přihrádka, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, el. 
seřiditelná sedadla, CD přehrávač, ABS, litá kola, 
střešní šíbr el., originál autorádio.

Citroën Xsara 1.8i

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

Renault Modus 1.5 DCi

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

Toyota Camry 3.5i V6 24v VVT-i

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

Volkswagen Golf 1.4i V

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

Opel Corsa 1.3 CDTi 16V

   298.000,- Kč
V provozu od 01/2007, 1. majitel, klimatizace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, 8 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, mlhovky.

Mercedes-Benz Avantgard

190.000,- Kč
V provozu od 08/2003, klimatizace, stabilizace 
podvozku (ESP), 4 x airbag, el. zrcátka, vyhří-
vaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky, posilovač řízení, děle-
ná zadní sedadla, tónovaná skla.

Škoda Octavia 1.6i aut. klima

195.000,- Kč
V provozu od 06/2003, pravidelný servis, 
1. majitel v ČR, protiprokluzový systém kol 
(ASR), senzor stěračů, tempomat, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, 
litá kola, originál autorádio, centrál dálkový, 
multifunkční volant, palubní počítač.

Iveco Turbo Daily 2.8 JTD 35 C13

225.000,- Kč bez DPH
V provozu od 11/2000, airbag řidiče, ABS, 
centrální zamykání, posilovač řízení, imobilizér, 
otáčkoměr, tažné zařízení, manuální převodov-
ka, tachograf, tažné 3,5 t, dvojmontážka.

Nissan Almera 2.2 DTi

  135.000,- Kč
V provozu od 07/2001, klimatizace, nezávislé 
topení, 2 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, 
ABS, originál autorádio, centrál dálkový, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
nastavitelný volant, zadní stěrač, výškově 
nastavitelné sedadlo řidiče, venkovní teploměr.

Ford Focus 1.8 TDCi

178.000,- Kč
V provozu od 02/2003, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, origi-
nál autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, dělená zadní sedadla, imobilizér, tó-
novaná skla, střešní nosič, nastavitelný volant, 
zadní stěrač, pevná střecha.
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Fiat Grande Punto 1.4i

        209.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2006, aut. klimatizace, 6 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, palubní 
počítač, mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní 
sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Volkswagen Golf 1.9 TDi TipTronic

244.000,- Kč
V provozu od 11/2002, 1. majitel, aut. klimatiza-
ce, protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), tempomat, 10 x airbag, el. 
zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Škoda Fabia 1.4i 16v

   198.000,- Kč
V provozu od 11/2005, 2 x airbag, ABS, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. přední okna, 
imobilizér, klimatizace, klimatizovaná přihrád-
ka, manuální převodovka, nastavitelný volant, 
otáčkoměr, palubní počítač, pevná střecha, 
posilovač řízení, rádio.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

   199.900,- Kč
V provozu od 02/2001, 1. majitel v ČR, nebou-
ráno, klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), stabilizace podvozku (ESP), 4 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, ABS, rádio, originál 
autorádio, centrál dálkový, mlhovky.

Volkswagen Golf Plus 1.6i FSi

327.000,- Kč
V provozu od 08/2005, koupeno v ČR, 1. majitel, 
aut. klimatizace, protiprokluzový systém kol 
(ASR), senzor stěračů, senzor světel, 10 x airbag, 
klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, litá kola, originál autorádio, 
centrál dálkový, palubní počítač.

Toyota Corolla Verso 2.0 D-4D

345.000,- Kč
V provozu od 10/2004, nebouráno, aut. klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), stabili-
zace podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
8 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
ABS, EDS, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, multifunkční volant, palubní počítač.

Škoda Octavia 1.9 TDi II

     359.000,- Kč
V provozu od 05/2006, 1. majitel, aut. klimati-
zace, protiprokluzový systém kol (ASR), senzor 
stěračů, tempomat, 10 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, litá kola, originál auto-
rádio, multifunkční volant, palubní počítač.

Škoda Felicia 1.3 LXi

           77.000,- Kč
V provozu od 01/2000, servisní knížka, ne-
bouráno, 2 x airbag, ABS, centrální zamykání, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, manuální pře-
vodovka, otáčkoměr, pevná střecha, posilovač 
řízení, zadní stěrač.

Škoda Octavia 1.6i II

 259.000,- Kč
V provozu od 08/2004, koupeno v ČR, 1. majitel, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky.

Škoda Fabia 1.2i klima

   150.000,- Kč
V provozu od 03/2003, koupeno v ČR, první 
majitel, klimatizace, 2 x airbag, klimatizovaná 
přihrádka, el. přední okna, ABS, originál auto-
rádio, centrální zamykání, palubní počítač, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Volkswagen Sharan 1.9 TDi

  439.000,- Kč
V provozu od 02/2006, nebouráno, aut. klima-
tizace, 6 rychlostních stupňů, klimatizovaná 
přihrádka, 12 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, litá kola,  
el. sklopná zrcátka, CD měnič, originál autorá-
dio, centrál dálkový, palubní počítač, mlhovky.

Škoda Fabia 1.4i

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

Mazda 323 1.5i 16V

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

Rover Range Rover 2.5 DSE

157.000,- Kč
V provozu od 11/1997, aut. klimatizace, pohon 
4 x 4, 2 x airbag, el. zrcátka, el. okna, CD přehrá-
vač, ABS, litá kola, rádio, centrál dálkový, posi-
lovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
tónovaná skla, dřevěné obložení, nastavitelný 
volant, zadní stěrač.

Lancia Lybra 1.9 JTD

   157.000,- Kč
V provozu od 05/2000, aut. klimatizace, 4 x 
airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. přední 
okna, ABS, CD měnič, originál autorádio, centrál 
dálkový, vyhřívaná sedadla, mlhovky, deaktivace 
airbagu spolujezdce, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Mazda Tribute 2.5 D 4x4

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

kia Ceed 1.6i 16v

349.000,- Kč
V provozu od 03/2007, jen 8.425 km, aut. 
klimatizace, satelitní navigace, protiprokluzový 
systém kol (ASR), stabilizace podvozku (ESP),  
10 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
okna, CD přehrávač, ABS, rádio, originál autorá-
dio, centrál dálkový, multifunkční volant.

Škoda Octavia

již od 80.000,- Kč

Stálý výběr vozidel Škoda  
přes 80 aut Škoda

Škoda Felicia

již od 25.000,- Kč

Stálý výběr vozidel Škoda  
přes 80 aut Škoda

Škoda Fabia

již od 120.000,- Kč

Stálý výběr vozidel Škoda  
přes 80 aut Škoda
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Volkswagen Passat 1.9 TDi

        155.000,- Kč
V provozu od 03/1999, klimatizace, 4 x airbag, 
el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, ori-
ginál autorádio, centrální zamykání, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, střešní 
nosič, nastavitelný volant, výškově nastavitelné 
sedadlo řidiče, venkovní teploměr, otáčkoměr.

Volkswagen Passat 1.6i

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

Volkswagen Passat 1.9 TDi 4x4

   295.000,- Kč
V provozu od 12/2003, koupeno v ČR, 1. majitel, 
8 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD měnič, 
centrál dálkový, deaktivace airbagu spolu-
jezdce, dělená zadní sedadla, el. okna, el. víko 
zavazadlového prostoru, el. zrcátka, imobilizér, 
indikátor parkování, zámek řadicí páky.

Volkswagen Transporter 1.9 TD 5 míst

   235.000,- Kč
V provozu od 10/2001, koupeno v ČR, první 
majitel, pravidelný servis, nové rozvody, 5 míst, 
sedáky a přepážka doloženy nenamontovány, 
tónovaná skla, originál autorádio, centrál dálko-
vý, imobilizér, tažné zařízení, alarm, litá kola.

Volkswagen Passat 2.8i V6 Tiptronic

138.000,- Kč
V provozu od 02/1999, koupeno v ČR, 4 x 
airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převo-
dovka, CD měnič, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, originál 
autorádio, palubní počítač, pohon  
4 x 4, posilovač řízení, tónovaná skla.

Volkswagen Passat 1.9 TDi

220.000,- Kč
V provozu od 01/2001, nebouráno, aut. 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
stabilizace podvozku (ESP), 6 rychlostních stup-
ňů, pohon 4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, ABS, rádio, CD měnič, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač.

Škoda Felicia 1.3 LXi

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

Škoda Felicia 1.3i

          53.000,- Kč
V provozu od 04/1997, pravidelný servis, 
koupeno v ČR, rádio, centrální zamykání, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní stěrač, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Favorit 1.3i

    13.000,- Kč
V provozu od 08/1994, koupeno v ČR, první 
majitel, servisní knížka, centrální zamykání, dě-
lená zadní sedadla, zadní stěrač, pevná střecha, 
otáčkoměr, manuální převodovka.

Škoda Fabia 1.9 SDi

   139.000,- Kč
V provozu od 03/2002, koupeno v ČR, airbag 
řidiče, originál autorádio, centrál dálkový, po-
silovač řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, 
výškově nastavitelná sedadla, nastavitelný 
volant, zadní stěrač, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Škoda Fabia 1.2i HTP

  175.000,- Kč
V provozu od 09/2006, koupeno v ČR, 1. majitel, 
2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. 
přední okna, CD přehrávač, ABS, rádio, centrální 
zamykání, mlhovky, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, nasta-
vitelný volant, zadní stěrač, zámek řadící páky.

BMW X5 3.0D, nový vůz

1.399.000,- Kč bez DPH
Rok výroby 2008, nový vůz, aut. klimatizace, 
satelitní navigace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), 6 rychlostních stupňů, pohon 
4 x 4, nezávislé topení, senzor stěračů, tempo-
mat, senzor světel, 8 x airbag, kůže.

Škoda Fabia 1.2i 12V

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

Škoda Felicia 1.3i

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

Škoda Felicia 1.9 D

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

Škoda Octavia 1.9 SDi

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

Škoda Octavia 1.6i II

259.000,- Kč
V provozu od 08/2004, 1. majitel, koupeno v ČR, 
klimatizace, protiprokluzový systém kol (ASR), 
4 x airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, CD přehrá-
vač, ABS, originál autorádio, centrál dálkový, 
palubní počítač, mlhovky.

Škoda Octavia 1.9 TDi

      228.000,- Kč
V provozu od 01/2001, aut. klimatizace, proti-
prokluzový systém kol (ASR), stabilizace pod-
vozku (ESP), tempomat, 4 x airbag, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, 
litá kola, rádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
vyhřívaná sedadla, mlhovky, posilovač řízení.

Škoda Octavia 1.9 SDi

  108.000,- Kč
V provozu od 12/1999, koupeno v ČR, airbag 
řidiče, el. zrcátka, ABS, rádio, centrál dálkový, 
mlhovky, posilovač řízení, imobilizér, tónovaná 
skla, nastavitelný volant, výškově nastavi-
telné sedadlo řidiče, otáčkoměr, manuální 
převodovka.

Škoda Felicia Pick-up 1.9 D

40.000,- Kč bez DPH
V provozu od 11/1997, imobilizér, pevná stře-
cha, zámek řadicí páky.
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Ford Transit 2.4 TDCi Maxi 350L 6 míst

252.000,- Kč bez DPH
V provozu od 06/2001, nebouráno, airbag 
řidiče, imobilizér, manuální převodovka, otáč-
koměr, posilovač řízení, rádio, tažné zařízení.

Chevrolet Lacetti 2.0 TCDi

359.000,- Kč
Model 2008, jen 2.680 km, 1. majitel, koupeno 
v ČR, klimatizace, 4 x airbag, klimatizovaná při-
hrádka, el. zrcátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, 
CD přehrávač, ABS, vyhřívané přední sklo, rádio, 
centrál dálkový, multifunkční volant, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla.

Renault Laguna 2.0i

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

Renault Laguna 1.9 DCi

   96.000,- Kč
V provozu od 09/1999, aut. klimatizace, 4 x air-
bag, el. zrcátka, el. okna, ABS, litá kola, originál 
autorádio, centrál dálkový, palubní počítač, 
mlhovky, posilovač řízení, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, tónovaná skla, střešní nosič, potahy 
kůže, nastavitelný volant, zadní stěrač.

Honda Civic 1.7 CTDi

189.000,- Kč
V provozu od 11/2002, nebouráno, 1. majitel, 
4 x airbag, ABS, centrál dálkový, dělená zadní 
sedadla, el. okna, el. zrcátka, imobilizér, klimati-
zace, manuální převodovka, originál autorádio, 
posilovač řízení, tažné zařízení, vyhřívaná zrcát-
ka, výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Hyundai Santa Fe 2.4i Plyn 4x4

247.000,- Kč
V provozu od 12/2000, nebouráno, klimatizace, 
pohon 4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, originál 
autorádio, centrální zamykání, posilovač řízení, 
dělená zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla, 
výškově nastavitelná sedadla, střešní nosič.

Renault Mégane 1.6i

   97.000,- Kč
V provozu od 09/1998, 2 x airbag, ABS, centrál 
dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, imobi-
lizér, klimatizace, manuální převodovka, nasta-
vitelný volant, originál autorádio, otáčkoměr, 
pevná střecha, posilovač řízení, tónovaná skla, 
výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Nissan Patrol 3.0 TD

306.000,- Kč bez DPH
V provozu od 03/2001, aut. klimatizace, pohon 
4 x 4, 4 x airbag, el. zrcátka, el. okna, el. seřiditel-
ná sedadla, CD přehrávač, ABS, střešní šíbr el., 
rádio, centrál dálkový, ostřikovače světlometů, 
ochranné rámy, vyhřívaná sedadla, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, tónovaná skla.

Renault Laguna 1.9 DTi

  103.000,- Kč
V provozu od 11/1999, 1. majitel v ČR, klimati-
zace, 4 x airbag, el. zrcátka, el. přední okna, CD 
přehrávač, ABS, rádio, centrál dálkový, mlhovky, 
posilovač řízení, dělená zadní sedadla, imobi-
lizér, tónovaná skla, střešní nosič, nastavitelný 
volant, zadní stěrač.

Renault kangoo 1.5 DCi

185.000,- Kč
V provozu od 06/2004, klimatizace, 2 x airbag, 
el. přední okna, centrál dálkový, posilovač 
řízení, dělená zadní sedadla, imobilizér, zadní 
stěrač, otáčkoměr, manuální převodovka.

Renault Espace 2.2 DCI

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

Škoda Fabia 1.4 TDI

175.000,- Kč
V provozu od 06/2004, nebouráno, klimatizace, 
2 x airbag, vyhřívaná zrcátka, el. přední okna, 
ABS, tónovaná skla, pevná střecha, centrál 
dálkový, zadní stěrač, dělená zadní sedadla, 
imobilizér, klimatizovaná přihrádka, nastavitel-
ný volant, palubní počítač.

Renault Clio 1.4i 16v

149.000,- Kč
Vyrobeno v r. 2004, aut. klimatizace, protipro-
kluzový systém kol (ASR), stabilizace podvozku 
(ESP), senzor stěračů, tempomat, 4 x airbag, el. 
zrcátka, el. okna, CD přehrávač, ABS, rádio, ori-
ginál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, palubní počítač, mlhovky.

Subaru Outback 3.0i

950.000,- Kč
V provozu od 10/2006, koupeno v ČR, 8x airbag, 
ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převodovka, 
CD měnič, centrál dálkový, dělená zadní seda-
dla, el. okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, 
imobilizér, indikátor parkování, mlhovky, 
multifunkční volant, nastavitelný volant.

Suzuki Swift 1.3i

 224.000,- Kč
V provozu od 07/2006, 1. majitel, koupeno  
v ČR, klimatizace, 2 x airbag, el. zrcátka, vyhřívaná 
zrcátka, el. přední okna, CD přehrávač, ABS, 
originál autorádio, centrál dálkový, multifunkční 
volant, palubní počítač, posilovač řízení, dělená 
zadní sedadla, imobilizér, tónovaná skla.

Subaru Impreza 2.0i 16v

339.000,- Kč
V provozu od 04/2005, 1. majitel, koupeno v ČR, 
aut. klimatizace, pohon 4 x 4, 6 x airbag, el. zr-
cátka, vyhřívaná zrcátka, el. okna, CD přehrávač, 
ABS, centrál dálkový, spoiler, křídlo, multifunkč-
ní volant, posilovač řízení, imobilizér, sportovní 
sedadla, tónovaná skla, nastavitelný volant.

Škoda Fabia 1.4 TDi

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

Renault Thalia 1.5 DCi

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

Renault Vel Satis 2.2 TDCi

290.000,- Kč
V provozu od 05/2004, nebouráno, perfektní 
stav, aut. klimatizace, satelitní navigace, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), senzor stěračů, tempomat, 
senzor světel, 8 x airbag, klimatizovaná přihrád-
ka, vyhřívaná zrcátka, el. okna.

Volvo XC90 2.9i T6 namontujeme LPG

589.000,- Kč
V provozu od 04/2004, perfektní nepoškozený 
vůz, aut. klimatizace, xenonové světlomety, 
protiprokluzový systém kol (ASR), stabilizace 
podvozku (ESP), pohon 4 x 4, tempomat, 4 x 
airbag, klimatizovaná přihrádka, el. zrcátka, 
vyhřívaná zrcátka, el. okna, ABS, EDS, litá kola.
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Prodejny: Malinovského 1278 (roh křižovatky směr nemocnice) Uherské Hradiště * Na Rynku 887 (U.T.A.H.), Kunovice * Masarykova 
164 (naproti Lidlu), Veselí nad Moravou * Nerudova 256 (vedle budovy ZEMSTAV), Kyjov * Štefánikova 11 (vedle Impostu), Hodonín * 

Louky 202 (naproti čerpací. st. Shell), Zlín-Louky * Havlíčkova 1561 (směr vlak. nádraží), Otrokovice * Ztracená 75, Kroměříž * 
Náměstí Míru 208 (vedle Večerky), Hulín * OD KVANTO, Pořádí 2283, Uherský Brod * Černíkova 39, Bojkovice * Smetanova 1056 (LEGO 

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

PRODEJ KOL , KOMPLETNÍ SORTIMENT  CYKLODOPLŇKŮ, 
OBLEČENÍ PRO CYKLISTIKU A FITNESS
                                         SERVIS KOLwww.kolafavorit.cz                                          SERVIS KOL                                         SERVIS KOL                                         SERVIS KOL

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

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

TěŠíME SE NA VAŠI NáVŠTěVu!

inzerce
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