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okr. Uh. Hradiště okr. Kroměřížokr. Zlín

Výrobní a skladovací prostory se dvěma 
bytovými jednotkami 3+1 (77 a 100 m2), 
Malenovice - Jarolímkovo náměstí.

Pěkný rodinný dům 3+1 se zahradou 
a průjezdem, část. podsklepený, topení 
plynové + krbová kamna, zahrada 400 m2. 

Nadstandardní RD 6+1 s dvougaráží. 
Podlahové vytápění, okrasná zahrada 
s terasou o velikosti 572 m2.

tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč tel.: 739 456 087 1.260.000 Kč tel.: 603 246 680 Cena v RK

Zlín - Malenovice / okr. ZL Veletiny / okr. UH Bystřice p./Host. / okr. KMN07582 N07442 N07268

okr. Vsetín okr. Uh. Hradištěokr. Zlín

Baťovský čtvrtdomek po kompletní 
rekonstrukci v blízkosti polikliniky 
s velkým pozemkem a parkováním.

Část. zrekonstruovaný rodinný dům, 
hospodářská budova, 6 parkovacích 
míst, vhodný pro bydlení i podnikání.

Nadstandardní RD o velikosti 6+kk. Dům 
je napojen na všechny inž. sítě. Topení 
plynové, pěkný pozemek 773 m2.

tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč tel.: 739 456 087 1.600.000 Kč tel.: 739 456 087 5.150.000 Kč

Zlín - tř. T. Bati / okr. ZL Vsetín - Lázky / okr. VS Kunovice / okr. UHN07411 N07282 N07678

Realitní magazín pro okresy: Zlín | Uherské Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Magazín

www.ZVoneK.cZkompletní nabídku  
nemovitostí naleznete na

Naše realitní noviny | Únor 2013

Realitní magazín pro okresy: Zlín | Uherské Hradiště | Vsetín | Kroměříž

ZDARMA

rycHlá finanční pomoc!

Nečekejte až bude pozdě! Volejte ihned na tel.: 602 77 22 55

• dluhy • dražby • exekuce
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Vám může naše realitní kancelář dát, 
zní: Pokud řešíte problémy tohoto typu, 
obraťte se na odborníka, který této 
oblasti rozumí. Kontaktujte našeho
specialistu na čísle 602 77 22 55. 

A v neposlední řadě se musíme zmínit
i o energetických štítcích. Jisté je, že 
energetický štítek, neboli vyjádření ener-
getické náročnosti nemovitosti, si budou 
muset pořídit majitelé nemovitostí, kte-
ří budou svou nemovitost prodávat po
1. lednu 2013. Cena štítku vyjde zhruba na 
částku v řádu několika tisícikorun. Kaž-
dopádně – prováděcí vyhláška k novele 
zákona o hospodaření s energií, která 
nové povinnosti upřesňuje, bude účinná 
nejdříve o čtyři měsíce později, než zákon 
sám. S opravdovými kontrolami a přísný-
mi pokutami tak můžete počítat snad až 
od dubna 2013. I v této oblasti se vyplatí 
spolupráce s Agenturou Zvonek, infor-
mace pečlivě sledujeme a zahájili jsme 

spolupráci s několika fi rmami, které bu-
dou pro naše klienty energetický štítek 
zajišťovat za zvýhodněných podmínek.

Všechny výše uvedené změny je mož-
né shrnout následovně: jejich nezna-
lost se nevyplácí, proto se obraťte na 
naše specialisty, kteří Vám ochotně 
poskytnou cenné rady nebo se přímo
o vše postarají za Vás!

kolomaznikova@zvonek.cz
pobočka Zlín

3 nejlepší maKléři V roce 2012
ve zlínském kraji!

kateřina 
kolomazníková

telefon: 
603 246 685

Uvažujete o prodeji nemovitosti?
obraťte se na realitní specialisty!
Tel.: 603 246 680 | zvonek@zvonek.cz

Naše realitní noviny | č. 1 / 2013 | únor 2013

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

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494

Propagace, reklama, distribuce: 
Bc. eliška Podsedníková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy.

Novinky na trhu 
s nemovitostmi v roce 2013

Od 1. ledna 2013 si připlatíme na dani
z převodu nemovitostí, sazba se zvý-
šila ze 3% na 4%. Podmínky zůstáva-
jí stále stejné – tedy daň zaplatíte buď 
z kupní ceny nemovitosti, či z odhadní 
ceny pro fi nanční úřad. Záleží na tom, 
která částka je vyšší. Při spolupráci
s Agenturou Zvonek však můžete tyto 
starosti přenechat odborníkům. Součástí 
našeho servisu je podání daňového při-
znání a zajištění úhrady daně v řádném 
termínu. 

Další změny nastávají i v oblasti exe-
kutorského a soudního řádu. Jednou
z hlavních změn je, že k provedení 
exekuce už exekutor nebude muset 
ve všech případech čekat na pověření 
soudu, ale o některých případech roz-
hodnou sami exekutoři pod dohledem 
soudu. Nově se budou exekuce spojo-
vat v případech, kdy je na dlužníka uva-
leno více exekucí. Jediná rada, kterou

Vstup do nového roku znamená pro nás všechny řadu změn. Podívejme se nyní společně
na ty, které se Vás mohou dotknout, pokud plánujete prodat či koupit nemovitost. 

novinky z realitního trhu

perutka@zvonek.cz
pobočka Uh. Hradiště

radim 
Perutka

telefon: 
737 951 405

miroslav@zvonek.cz
pobočka Zlín

Mgr. Miroslav
Zvonek

telefon: 
605 981 494

1. makléř roku 2012, makléř prosince 2012 2. makléř roku 2012, makléř listopadu 2012 3. makléř roku 2012
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Byt 3+1 v OV blízko centra Uh. Hradiště, 
plocha 59 m2, balkon s krásným výhledem, 
nová kuchyňská linka, nízké náklady.
tel.: 739 456 087 1.210.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště  ∕ okr. uH N06865

RD 2+1 + výminek + sklep, možnost 
podkrovního bydlení. Dům je určen k re-
konstrukci, vytápění ústřední plyn + TP. 
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Polešovice  ∕ okr. uH N07452

Přízemní dům 3+1 s komorou, dílnou 
a průjezdem. Parkování pro dvě auta, 
ústřední plynové topení, zahrada.
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Blatnička  ∕ okr. Ho N07650

Dům 3+1 k rekonstrukci na pozemku 
o velikosti 107 m2, možnost vestavby 
v podkroví, nová střecha, plyn. topení.
tel.: 739 456 087 390.000 Kč

Uh. Ostroh  ∕ okr. uH N07209

Rodinný dům 4+1 v klidné a hezké 
části obce, velký pozemek. V dobrém 
stavu, veranda, plynové topení.
tel.: 739 456 087 1.650.000 Kč

Sušice / okr. uH N05708

Rodinný dům 4+1 v klidné ulici v centru 
obce, za domem je prostorný dvorek, 
pozemek 333 m2, střecha - taška.
tel.: 739 456 087 655.000 Kč

Březolupy  ∕ okr. uH N04020

RD 7+1 ve velmi dobrém technickém 
stavu. Prádelna, kotelna, 2x sklep, ga-
ráž, pěkná zahrada o výměře 2.103 m2.
tel.: 739 456 087 2.900.000 Kč

Uherský Ostroh ∕ okr. uH N04492

Prostorný byt 2+1 v 5. patře s výta-
hem na sídlišti Hutník, neprůchozí po-
koje, šatna, nízké náklady, 58 m2, OV.
tel.: 739 456 087 790.000 Kč

2+1 Veselí n./M.  ∕ okr. Ho N07539

RD v klidné lokalitě, ul. Jezerní, plynové 
topení - podlahové, studna, pěkná okras-
ná zahrada s posezením a pergolou. 
tel.: 739 456 087 Info v RK

Veselí n./M.  ∕ okr. Ho N07503

Družstevní byt 1+1, Masarykova ul., 
plocha 34 m2, po rekonstrukci, nábytek 
na míru, plastová okna, nízké náklady.
tel.: 739 456 087 799.000 Kč

1+1 Veselí nad Moravou N07469

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

Ostrožská Nová Ves N06063

Nový byt 2+kk, plocha 54 m2, cca 10 km 
od města Kroměříž, oplocený pozemek, 
parkovací místo, nová kuch. linka.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

2+kk Zdounky  ∕ okr. km N07418

Zděný byt 3+1 v centru Uherského Hra-
diště (Stará Tenice). Dispozice bytu je 
3+1+ 2x balkon+ šatna+ sklep, 70 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.890.000 Kč

3+1 Uh. Hradiště  ∕ okr. uH N07350

Chatka s oploceným pozemkem v obci 
Kunovice. Jedná se o zděnou, podsklepe-
nou chatku s terasou. Pozemek 1.306 m2.
tel.: 739 456 087 250.000 Kč

Kunovice  ∕ okr. uH N07279

Přízemní dům 2+1 ze smíšeného zdiva, 
k domu náleží malá předzahrádka. Dům 
je určený k rekonstrukci, plyn, vodovod. 
tel.: 739 456 087 260.000 Kč

Osvětimany  ∕ okr. uH N07216

Cihlový byt 2+1 poblíž centra UH, ul. Re-
voluční, plocha bytu 56 m2, sklep, byt je 
v původním stavu, určen k rekonstrukci. 
tel.: 739 456 087 1.050.000 Kč

2+1 Uh. Hradiště N07176

Nadstandardní rodinný dům 6+kk v klidné lokalitě. Dům je napojen na všechny 
inž. sítě. Topení plynovým kotlem – kombinace podlahového topení + radiátory 
v patře. Voda obecní + vlastní studna, pěkný rovinatý pozemek o výměře 773 m2.
tel.: 739 456 087 5.150.000 Kč

Novostavba rodinného domu Kunovice  ∕ okr. uH N07678

Novostavba nízkoenergetického, nad-
standardního, moderního rodinného 
domu 5+kk+garáž, zahrada 919 m2.
tel.: 739 456 087 5.600.000 Kč

Uherský Brod  ∕ okr. uH N07457

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

Zde může být ZdarMa i Vaše nemovitost! Volejte ihned tel.: 739 456 087

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

Hledáme 
realitní maKléře! 

pro oblast Uh. Hradiště 
a Uh. Brodu. Možnost 
i externí spolupráce.

tel.: 603 432 409

SLEVA
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Cihlový rodinný dům 3+1 vhodný k celko-
vé rekonstrukci. Možnost dobudovat další 
2 pokoje, hospodářská budova, zahrada.
tel.: 739 456 087 550.000 Kč

Hluk  ∕ okr. uH N06883

Rozestavěný RD 6+1 v klidné a žáda-
né lokalitě. Zastavěná plocha domu 
s nádvořím je 250 m2, zahrada 112 m2. 
tel.: 739 456 087 1.360.000 Kč

Nivnice  ∕ okr. uH N07536

Mezonetový byt 135 m2, 4+kk v centru 
města, v osobním vlastnictví, žádaná 
lokalita. Po rekonstrukci, nízké náklady.
tel.: 739 456 087 2.230.000 Kč

4+kk Uh. Brod  ∕ okr. uH N07504

Rodinný dům 3+1 v klidné, žádané loka-
litě. Dům prošel částečnou rekonstruk-
cí. Vytápění plynové, parcela 540 m2. 
tel.: 739 456 087 1.380.000 Kč

Uh. Brod - Havřice  ∕ okr. uH N07499

Rozestavěný dvoupodlažní rodinný dům 
s plánovanými bytovými jednotkami 3+1 
a 2+1. Velká zahrada o rozloze 1.786 m2.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Bzová  ∕ okr. uH N07458

Rodinný dům 2x 2+1 v řadové zástav-
bě, po částečné rekonstrukci, garáž, 
zahrada o ploše 494 m2.
tel.: 739 456 087 1.900.000 Kč

Boršice u Blatnice  ∕ okr. uH N07428

Menší rodinný dům 3+kk po částeč-
né rekonstrukci, možnost vybudování 
podkrovních pokojů, dvorek.
tel.: 739 456 087 599.000 Kč

Nivnice  ∕ okr. uH N06924

Prostorný byt 3+1 ve zděném domě 
s garáží v suterénu, v centru Uh. Bro-
du. Byt s lodžií má rozlohu 80 m2.
tel.: 739 456 087 1.580.000 Kč

3+1 Uh. Brod - Neradice N06094

Prostorný byt 3+1 s lodžií po rekon-
strukci, plocha 74 m2, 4. patro/4, klidné 
místo v blízkosti centra, OV.
tel.: 739 456 087 1.570.000 Kč

3+1 Uherský Brod  ∕ okr. uH N07479

Přízemní rodinný dům 5+1 vhodný 
k celkové modernizaci. Za domem 
hospodářské budovy a velká zahrada.
tel.: 739 456 087 770.000 Kč

Popovice  ∕ okr. uH N07053

Zděný byt 2+1 s lodžií, 58 m2, po kom-
pletní rekonstrukci, nová střecha, za-
teplení, lodžie, samostatné plyn. topení. 
tel.: 739 456 087 1.160.000 Kč

2+1 Uh. Brod  ∕ okr. uH N07534

Dřevěná chata postavená na kamen-
ných základech, podsklepená, elektři-
na, vytápění na tuhá paliva, studna.
tel.: 739 456 087 350.000 Kč

Uh. Brod  ∕ okr. uH N07573

RD 3+1 v klidné části, téměř v centru 
obce, hospodářská přístavba, garáž 
a dvorek, možnost dobudování podkroví. 
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

Nivnice ∕ okr. uH N05245

RD 5+1 ve velmi dobrém původním 
stavu, sklep, garáž. Dům je ihned 
obyvatelný. Pozemek cca 2.800 m2.
tel.: 739 456 087 1.250.000 Kč

Žeravice  ∕ okr. Ho N05162

Prostorný RD 3+1 na okraji obce s pozem-
kem, vhodný k trvalému nebo rekreační-
mu bydlení, topení ústřední plynové.
tel.: 739 456 087 985.000 Kč

Částkov  ∕ okr. uH N07496

Byt 2+1 o rozloze 57 m2 v klidné části 
Bojkovic, po celkové rekonstrukci, nová 
koupelna, kuchyňská linka, šatna.
tel.: 739 456 087 850.000 Kč

2+1 Bojkovice  ∕ okr. uH N07531

cestovní agentura

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

SLEVA

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA SLEVA

SLEVA NOVINKA 

www.cazvonek.cz• 100.000 zájezdů od českých a německých CK
• stejné ceny jako v pořádající CK • 100% bezpečná platba

Zlín, tř. T. bati 199 (vedle potrefené husy) | tel.: 734 750 937 | e-mail: info@cazvonek.cz

Zima 2013 - lyžoVání - jarní práZdniny
Kupte si svou zimní dovolenou za super ceny!   ItálIe - francIe - raKousKo - Čr

last minUte - exoTika - poZnáVací ZájeZdy
Vyberte si z nabídky českých a německých cK!  tHaJsKo -  MeXIKo - eGypt a další

NOVINKA 
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Zemědělský pozemek Huslenky, Zbe-
ličný, osázený švestkami, v chráně-
ném území, slunný svah, výměra 2 ha. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Huslenky ∕ okr. vs N06841

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

Vsetín - Bobrky N05829

Zemědělské pozemky u osady Babyka. 
Celková výměra 4 ha. Atraktivní lokalita 
na okraji Vsetína s dobrou dostupností.
tel.: 739 456 087 Cena dohodou

Vsetín - Jasenka N06735

Část. rekonstruovaný RD, hospodářská 
budova, 6 parkovacích míst před do-
mem. Vhodný pro bydlení i podnikání.
tel.: 739 456 087 1.600.000 Kč

Vsetín - Lázky  ∕ okr. vs N07282

Rekreační objekt poblíž přehrady Byst-
řička. Sestává z více objektů, po dohodě 
možno prodat i jednotlivé objekty.
tel.: 739 456 087 1.890.000 Kč

Malá Bystřice  ∕ okr. vs N05783

Chata s větším pozemkem na slunném 
místě nad řekou Bečvou, dřevěná chata 
se zděnou podezdívkou a dvěma sklepy.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Janová u Vsetína  ∕ okr. vs N06413

Rekreační chata Vsetín, Semetín sestá-
vající ze dvou jednotek se samostatným 
vstupem. Vytápění na TP, posezení. 
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

Semetín  ∕ okr. vs N07548

Byt 2+1 ul. Zd. Fibicha, kompletně 
zrekonstruovaný byt, vyzděné jádro, 
lodžie, 5. patro, plocha 45 m2, OV.
tel.: 739 456 087 1.030.000 Kč

2+1 Valašské Meziříčí N06823

Byt 2+kk v původním stavu v revitali-
zovaném domě s pěkným výhledem, 
lodžie, nízké náklady, 38 m2, OV.
tel.: 739 456 087 599.000 Kč

2+kk Vsetín - Rokytnice N07516

Přízemní byt 2+1 s bezbariérovým přístu-
pem, velkou chodbou, šatnou a neprů-
chozími pokoji, nízké náklady, 43 m2, OV.
tel.: 739 456 087 590.000 Kč

2+1 Vsetín - Rokytnice N07622

Zděný dům 4+1 s garáží k rekonstrukci 
v centru obce se zahradou, částečně pod-
sklepený, vytápění ústřední kombinované. 
tel.: 739 456 087 1.650.000 Kč

Pržno u Vsetína  ∕ okr. vs N05827

Nemovitost na samotě na úpatí Javor-
níků. Původní dřevěnice, která byla zre-
konstruována, k rekreačnímu bydlení. 
tel.: 739 456 087 650.000 Kč

Nový Hrozenkov  ∕ okr. vs N07127

Dům pro bydlení i podnikání - k rekon-
strukci, vytápění kombinované (plyn 
i tuhá paliva), zahrada 500 m2.
tel.: 739 456 087 1.570.000 Kč

Val. Meziříčí  ∕ okr. vs N07393

Zděná chata v podhůří Hostýnských vrchů 
s číslem evidenčním v klidné části obce, 
příjezd, pozemek o výměře 200 m2.
tel.: 739 456 087 495.000 Kč

Mikulůvka  ∕ okr. vs N07079

Menší domek 3+1 s garáží, kolaudace 
v r. 2002, komfortní bydlení v rekreační 
oblasti Javorníků, pozemek 2.700 m2. 
tel.: 739 456 087 Info v RK

Karolinka  ∕ okr. vs N06525

Prostorný zděný byt 3+1 v klidném pro-
středí, v původním stavu s výbornou 
dispozicí, komora, 3 sklepy, 80 m2, DB.
tel.: 739 456 087 810.000 Kč

3+1 Jablůnka - Na Láni N07212

Celodenně osluněný pozemek na rovi-
ně k výstavbě rodinných domů, plocha 
4.000 m2, inž. sítě u hranice pozemku.
tel.: 739 456 087 320 Kč/m2

Jablůnka ∕ okr. vs N07029

Stav. pozemek se zákl. deskou včet-
ně projektové dokumentace. Slunné 
místo v blízkosti centra města.
tel.: 739 456 087 450.000 Kč

Vsetín ∕ okr. vs N07281

Zemědělský pozemek v Huslenkách, 
plocha 4.502 m2, v rozsáhlém chráně-
ném území, přírodní zdroj vody.
tel.: 739 456 087 190.000 Kč

Huslenky ∕ okr. vs N02491

Hledáme 
realitní maKléře! 

pro oblast Vsetín a Val. 
Meziříčí. Možnost 
i externí spolupráce.

tel.: 603 432 409

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

Pro klienta hledáme ke koupi byt 2+1, 3+1 ve Vsetíně, i v původním stavu. Tel.: 739 456 087

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

NOVINKA 
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Komerční objekt v centru města. Objekt 
je možno využít k jakémukoliv účelu 
(byty, kanceláře), výhodná investice.
tel.: 603 246 680 4.500.000 Kč

Bystřice p./Host.  ∕ okr. km N05330

Byt 3+1 s ideální polohou v těsné blíz-
kosti parku, zasklená lodžie, 5. patro/7, 
výtah, plocha 68 m2, dům po revitalizaci.
tel.: 603 246 680 935.000 Kč

3+1 Bystřice p./Host. N06303

RD v obci Chomýž v dobrém technic-
kém stavu, zahrada 370 m2, před do-
mem předzahrádka, plyn u domu.
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Chomýž ∕ okr. km N06640

Byt 2+1 v domě po celkové revitalizaci. 
V bytě parkety, plastová okna, původ-
ní stav, samostatné pokoje, 54 m2, OV.
tel.: 603 246 680 850.000 Kč

2+1 Bystřice p./Host. N07191

Prodej statku na klidném místě. Poze-
mek 6.000 m2. Vhodné pro chov koní. 
Na pozemku velká stodola ( jízdárna).
tel.: 603 246 680 590.000 Kč

Blazice ∕ okr. km N07613

RD je určen k rekonstrukci, samostat-
ně stojící, vzdálen od silnice. Předností 
je velký pěkný pozemek (3.450 m2).
tel.: 603 246 680 1.250.000 Kč

Křtomil  ∕ okr. km N07518

Zděný byt 2+1 v Bystřici, ul. U Mlékárny,
plocha 52 m2, balkon, výhled do zeleně,
zateplení fasády, DB.
tel.: 603 246 680 680.000 Kč

2+1 Bystřice p./Host. N07305

RD nedaleko centra, po rekonstrukci,
podkroví připraveno k dokončení, 
dvorek a zahrada 263 m2.
tel.: 603 246 680 1.560.000 Kč

Bystřice p./Host.  ∕ okr. km N07679

Nadstandardní rodinný dům o dispozici 6+1 v Bystřici pod Hostýnem. Dům je
postaven dle současných požadavků na moderní a příjemné bydlení, dvougaráž, 
podlahové vytápění a okrasná zahrada s terasou o velikosti 572 m2.
tel.: 603 246 680 Info o ceně v RK

Nadstandardní RD Bystřice p./Host. / okr. km N07268

RD v Bystřici pod Hostýnem - Lázně. 
Součástí je pozemek 3.000 m2, který je 
možno využít jako stavební místo.
tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč

Bystřice p./Host. - Lázně N07267

Družstevní byt 2+1 ve vyhledávané
lokalitě Holešova, 5. patro/7, 52 m2, pro-
storná lodžie, výtah, neprůchozí pokoje.
tel.: 603 246 680 850.000 Kč

2+1 Holešov - Novosady N07485

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

přijímáme makléře pro lokalitu bystřice p./host. Tel.: 731 843 000
• pravidelná školení a odborné vedení • nadstandardní ohodnocení

NOVINKA NOVINKA NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

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

komerční prostory k prodeji a k pronájmu v atraktivní lokalitě 
zlín - Js, na Honech, v přízemí nových bytových domů. plochy 
od 75,6 m2 do 116 m2, možnost spojování. vhodné jako sídlo 
fi rmy, kanceláře, služby. Ceny od 1.090.000 Kč.

komeRČní pRostoRY
ZLÍN - JS, NA HONECH

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

dvoupodlažní řadový dům s garáží, parkovacím stáním a se 
zahradou o velikosti 4+kk v atraktivní lokalitě zlín - příluky. 
možnost individuálních úprav. Cena 4.740.000 Kč včetně stan-
dardního vybavení (obklady, dlažby, sanit. technika).

novÉ ŘadovÉ Rd s GaRÁŽí
Zlín - přílUKy

SLEVA
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RD v klidné lokalitě obce, garáž, prádel-
na, byt. jedn. 1+1, byt. jednotka 4+kk, 
podkroví, krytý bazén, zahrada 500 m2. 
tel.: 603 246 680 3.150.000 Kč

Želechovice  ∕ okr. zl N06074

Dům v centru obce nedaleko Zlína, 
u hlavní komunikace, vhodný k podni-
kání nebo po rekonstrukci k bydlení.
tel.: 603 246 680 945.000 Kč

Bohuslavice  ∕ okr. zl N07400

Rodinný dům 4+1 se zahradou v Zádve-
řicích se snadnou dostupností do Zlína.  
Garáž, hospodářské stavby, možnost dílny.
tel.: 603 246 680 1.300.000 Kč

Zádveřice  ∕ okr. zl N07554

Dvougenerační RD s garáží a zahradou, 
2 velké bytové jednotky se samostat-
nými vchody. K bydlení i podnikání.
tel.: 603 246 680 5.850.000 Kč

Zlín - Kostelec  ∕ okr. zl N07464

RD ve středu obce s krásným a proslu-
něným pozemkem. Možnost rozdělit 
dům až na 3 samostatné byty 2+1, garáž. 
tel.: 603 246 680 1.600.000 Kč

Březnice  ∕ okr. zl N07664

Výrobní a skladovací prostory se dvě-
ma bytovými jednotkami 3+1, Male-
novice - Jarolímkovo náměstí.
tel.: 603 246 680 5.500.000 Kč

Zlín - Malenovice  ∕ okr. zl N07582

Rodinný dům umístěný v centru města 
Zlína (Potoky - blízko městské policie), 
ideální pro komerční účely i pro bydlení. 
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Zlín - centrum  ∕ okr. zl N04540

Novostavba RD s pěkným pozemkem 946 
m2. Výborná dostupnost do centra, dům 
je kompletně dokončený kromě fasády. 
tel.: 603 246 680 5.100.000 Kč

Zlín - Mladcová  ∕ okr. zl N07614

Atraktivní RD v klidné lokalitě, zahrada 
674 m2, v přízemí byt 3+1, v podkroví 
3+1 s balkonem, prostorný suterén.
tel.: 603 246 680 3.999.000 Kč

Zlín - Štípa  ∕ okr. zl N06978

Nový rodinný dům v příjemné lokalitě Zlín - Kostelec, ulice Zlínská se zahradou. 
V přízemí se nachází byt. jednotka 3+kk + 2+kk (ateliér, pracovna), možnost 
dobudování podkroví. doporučujeme osobní prohlídku!
tel.: 603 246 680 3.600.000 Kč

Novostavba rodinného domu se zahradou Zlín - Kostelec  ∕ okr. zl N05821

Zrekonstruovaný dům 5+1 v klidné loka-
litě, krásná zahrada, vnitřní krb, veranda, 
bazén, pozemek 825 m2, garáž, MHD.
tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč

Zlín - Příluky  ∕ okr. zl N07103

RD se dvěma byty 3+1 a 4+1 na klidném 
místě, 2 bytové jednotky, 2 garáže, 
zahrada s bazénem a pergolou.
tel.: 739 456 087 4.999.000 Kč

Zlín - U Majáku  ∕ okr. zl N06687

Atypická atraktivní vila se 3 podlažími, 
téměř v centru Zlína, ale v naprosto 
klidné  lokalitě, vlastní les u domu.
tel.: 603 246 680 5.900.000 Kč

Zlín - Vývoz  ∕ okr. zl N06585

Rozestavěný RD s bazénem, pozemek 
1.000 m2. Vhodné k bydlení i podnikání, 
např. rehabilitační středisko, penzion.
tel.: 603 246 680 3.299.000 Kč

Lukov ∕ okr. zl N05776

RD 3+1 Malenovice v lokalitě u kostela, 
ihned volný, ústřední plynové topení, 
zahrada, nutná rekonstrukce.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

Zlín - Malenovice N05011

Kontakt: Daniel Vrla     
tel.:  604 742 163, e-mail: daniel1204@seznam.cz

• obklady, dlažby   
• stavba a zateplení rodinných domů  
• rekonstrukce bytových jader

zednické práce
Kvalita a nízká cena!

eleKtropráce

Jiří Štefka, tel.: 603 359 589
www.elektrikarzlin.cz • e-mail: jiristefka@volny.cz

• elektromontáže 
   instalace a servis 
• centrální vysavače  
• infratopení, slaboproud, revize

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

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVA

SLEVA

inzerce

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 
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RD 2+1 v centru obce, samostatně stojící. 
Dům je určený k rekonstrukci nebo demo-
lici. Veškeré sítě, voda, plyn, kanalizace.
tel.: 603 246 680 500.000 Kč

Lípa u Zlína  ∕ okr. zl N07640

Pronájem 7 atraktivních plně vybave-
ných kanceláří s výrobní halou 900 m2, 
možnost pronájmu i jednotlivě, parkování. 
tel.: 603 246 680 190 Kč/m2/měsíc

Tečovice u Zlína  ∕ okr. zl N07566

Menší přízemní RD, 20 km od Zlína. Dis-
pozičně 2+1, nová koupelna a WC, garáž. 
Zahrada 440 m2, stav. pozemek 1.489 m2. 
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

Trnava u Zlína  ∕ okr. zl N07314

Zděný dům situovaný na konci obce,  
polosamota, pozemky cca 11.000 m2, 
okamžitě obyvatelný. Kolaudace v r. 2002. 
tel.: 603 246 680 1.160.000 Kč

Držková  ∕ okr. zl N06117

Dům v klidné části města, cca 20 min. 
pěšky do centra a ke kolonádě. 2x byt 
3+1, prostorná garáž, zahrada.
tel.: 603 246 680 3.790.000 Kč

Luhačovice ∕ okr. zl N07295

Dům v Sehradicích před celkovou re-
konstrukcí, s historií spadající až do 
r. 1825, velká zahrada 2.000 m2.
tel.: 603 246 680 750.000 Kč

Sehradice  ∕ okr. zl N06465

RD 1+1 s komorou, verandou, zděnou 
kůlnou. Dům je suchý, zděný z pálených 
cihel, nová střecha, parcela 700 m2.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Nedašov  ∕ okr. zl N07419

Rozestavěný rodinný dům 2+1 s garáží 
a pozemem o velikosti 2.305 m2 v obci 
Šarovy. Snadná dostupnost do Zlína.
tel.: 603 246 680 380.000 Kč

Šarovy  ∕ okr. zl N07463

Kompletně zrekonstruovaný prostorný 
RD 2x 4+1 s krásnou zahradou 280 m2 
se zahradním dřevěným domkem.
tel.: 603 246 680 2.300.000 Kč

Slavičín - Nevšová  ∕ okr. zl N07647

RD 4+1 s velkou zahradou po komplet-
ní rekonstrukci a zateplení, v krásném 
prostředí Vizovických vrchů.
tel.: 603 246 680 2.990.000 Kč

Loučka  ∕ okr. zl N06848

Prostorný rodinný dům 5+1, postavený 
v roce 1979 v pěkném a klidném pro-
středí, dvojgaráž, ústř. plyn. topení.
tel.: 603 246 680 2.390.000 Kč

Ludslavice ∕ okr. km N06866

Čtvrtdomek v původním stavu, vhodný 
k  rekonstrukci podle vlastních před-
stav. U domu je menší zahrádka.
tel.: 603 246 680 690.000 Kč

Zlín - Mostní  ∕ okr. zl N06926

Prodej dvou rodinných domů situova-
ných v pěkném a klidném prostředí, 
částečné rekonstrukce, parcela 1.344 m2. 
tel.: 603 246 680 2.499.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. zl N06706

Baťovský půldomek bez zásadnějších 
úprav, udržovaný, mezidomek. Přiléhá 
k němu menší přístavba a zahrádka.
tel.: 603 246 680 1.200.000 Kč

Zlín - Letná N04635

Přízemní RD 2+1, po část. rekonstrukci, 
možnost rozšíření podkroví, průjezd, 
pozemky 1.243 m2, výborný stav.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Nětčice  ∕ okr. km N07459

RD 5+1 s garáží a prostornou zahradou 
v krásném a klidném prostředí v obci 
Karlovice u Malenovic v blízkosti lesa.
tel.: 603 246 680 2.280.000 Kč

Karlovice u Malenovic N06344

Udržovaný RD 5+1 v klidné části obce 
s výbornou dostupností, topení plyn/
tuhá paliva, zahrada 550 m2.
tel.: 603 246 680 1.430.000 Kč

Tlumačov ∕ okr. zl N06438

Půldomek v atraktivní lokalitě Pod-
vesná XII, možnost přístavby, velký po-
zemek, ústřední topení, cena k jednání! 
tel.: 603 246 680 1.399.000 Kč

Zlín - Podvesná  ∕ okr. zl N07449

Chata na okraji oplocené zahrádkářské 
kolonie, krásný výhled, vlastní poze-
mek 400 m2, zateplení, elektro, voda.
tel.: 603 246 680 399.000 Kč

Zlín - Malenovice  ∕ okr. zl N06836

Půldomek 5+1 se samostatným vcho-
dem v klidné lokalitě, zahrada okolo 
domu, celkově podsklepeno.
tel.: 603 246 680 1.690.000 Kč

Zlín - Mladcová  ∕ okr. zl N05665

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

SLEVA

SLEVA

SLEVA SLEVA

SLEVASLEVA

NOVINKA NOVINKA 

SLEVA

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

NOVINKA 

NOVINKA SLEVA
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Stavební pozemek 910 m2 na okraji 
Březnice s chatou k celoročnímu užívání. 
Krásná poloha a výhled, jižní orientace.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

Březnice  ∕ okr. zl N06764

Strategicky umístěný pozemek určený 
ke komerční zástavbě ve Vizovicích. 
Pozemek o celkové výměře 1.376 m2.
tel.: 603 246 680 650 Kč/m2

Vizovice  ∕ okr. zl N07448

Stavební parcela 592 m2 na stavbu 
RD, v klidné části obce. Na pozemek 
je přivedena voda, kanalizace i plyn.
tel.: 603 246 680 225.000 Kč

Lidečko  ∕ okr. zl N04477

Stav. pozemek na polosamotě uprostřed 
přírody, mírný svah, výměra 3.600 m2, 
možnost dalšího pozemku 4.800 m2.
tel.: 603 246 680 600 Kč/m2

Chrastěšov  ∕ okr. zl N06986

Stavební pozemek na okraji obce, 
výměra 1.043 m2, inženýrské sítě 
poblíž pozemku, mírně svažitý.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Horní Lhota  ∕ okr. zl N07081

Stav. pozemek 1.384 m2, všechny IS 
na pozemku, příjezd po zpevněné 
komunikaci, okraj obce směr Hvozdná.  
tel.: 603 246 680 1.240.000 Kč

Zlín - Štípa N06034

Stavební pozemek 1.420 m2 v klidné 
a atraktivní lokalitě Tečovice u Zlína. Krás-
ný rovinatý a slunný pozemek, všechny IS. 
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

Tečovice  ∕ okr. zl N07638

Atraktivní stavební pozemky v klidné 
části Zlína, výborná dostupnost do cen-
tra města, IS, rozměry 750 - 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 1.299 Kč/m2

Zlín - Příluky N06055

DOMY 

BYTY

POZEMKY

Téměř 1.000 nabídek nemovitostí na
www.zvonek.cz

NOVINKA SLEVA

SLEVA NOVINKA SLEVA

Princip 3E = Energie + Ekologie + Energetika

ideální cesta k 3E
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www.invplan.cz 
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INZeRCe

Infolinka tel.: 603 246 680

neplaťte 
za teplo!
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Hrubá stavba, zastřešená, v pěkné 
a klidné lokalitě, zast. plocha 136 m2, 
3+kk+ hala, pozemek 1.000 m2.
tel.: 603 246 680 1.945.000 Kč

Napajedla  ∕ okr. zl N07326

RD k demolici na klidném místě s velkou 
zahradou, v mírném svahu, celodenně 
osluněný pozemek, zahrada 1.000 m2. 
tel.: 603 246 680 350.000 Kč

Oldřichovice  ∕ okr. zl N07351

Rodinný dům po rekonstrukci před dvě-
ma roky, nová kuchyňská linka, studna, 
velká stodola, zahrada 410 m2.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

Oldřichovice  ∕ okr. zl N05885

Dva samostatně stojící domy (3+1 a 2+1) 
v centru obce s předzahrádkou a dvorkem. 
Oba domky jsou bez sociálního zázemí. 
tel.: 603 246 680 550.000 Kč

Žlutava  ∕ okr. zl N07213

Pěkný udržovaný dům na klidné ulici 
s výbornou dostupností do Uh. Hradiš-
tě i Zlína, dvojgaráž, parcela 400 m2.
tel.: 603 246 680 2.500.000 Kč

Spytihněv  ∕ okr. zl N07184

Rodinný dům 6+1 po celkové rekon-
strukci, krb, pergola, bazén, velká 
zahrada, klidná lokalita.
tel.: 603 246 680 3.990.000 Kč

Napajedla  ∕ okr. zl N06517

Prodej novostavby RD 5+kk - pasivního domu z porobetonu a betonového 
monolitu, velmi nízké náklady na energie, vlastní studna, garáž pro dvě auta, 
rovná zahrada 948 m2. Dům splňuje všechny podmínky moderního bydlení.
tel.: 603 246 680 6.885.000 Kč

Novostavba Pohořelice u Otrokovic  ∕ okr. zl N07170

Dva pěkné, slunné stavební pozemky, 
částečně mírně svažité, dobře udržova-
né, dvě studny, el. vedení, příjezd.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. zl N07100

Podsklepený zahradní zděný domek 
s venkovní sprchou. Zahrada (376 m2) 
na pěkném, klidném a slunném místě.
tel.: 603 246 680 250.000 Kč

Pohořelice  ∕ okr. zl N07462

Půldomek s přístavbou, garáží a velkou 
zahradou na pěkném místě, zahrada 424 
m2 s ovocnými stromy, velmi dobrý stav.
tel.: 603 246 680 1.780.000 Kč

Otrokovice  ∕ okr. zl N07287

Stavební pozemek, určený podle územ-
ního plánu pro stavbu občanské vyba-
venosti, celková výměra 396 m2, IS.
tel.: 603 246 680 450.000 Kč

Otrokovice  ∕ okr. zl N07526

Pozemek o celkové výměře cca 1.800 
m2 je situován v pěkném prostředí pod 
obcí Žlutava, elektro a voda na hranici.
tel.: 603 246 680 790.000 Kč

Žlutava  ∕ okr. zl N05231

Novostavba rodinného domu 6+1+2 
koupelny pro náročného klienta, vý-
hled do zeleně, garáž, parcela 1.583 m2.
tel.: 603 246 680 3.595.000 Kč

Halenkovice  ∕ okr. zl N05033

Stavební pozemek vhodný pro stav-
bu rodinného domu, plocha pozemku 
1.440 m2 (18 x 80 m), IS, super poloha!
tel.: 603 246 680 899.000 Kč

Napajedla  ∕ okr. zl N06905

Rodinný dům v klidné lokalitě, dis-
pozice: 3+1 + podkroví, polosamota 
s pěti rodinnými domy, garáž.
tel.: 603 246 680 1.190.000 Kč

Žeranovice - Bednárna N06707

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

SLEVA SLEVA

NOVINKA 

SLEVA

SLEVASLEVA

SLEVA

SLEVA

INZeRCe

Stavební pozemky Březnice u Zlína za výhodné ceny!
prodej pozemků v lokalitě „nad Sokolovnou“:
• kompletně vybudované inženýrské sítě a komunikace
• vzdálenost lokality od centra města Zlína je 4 km
• pozemky na jižním svahu, orientace východ, západ
• tichá lokalita mimo stávající zástavbu
• chráněno od severu svahem a lesem 
• 60 spojů hromadné dopravy denně
• dostupnost zastávky do 10 minut

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

ceny: 
od 610.000 kč

Prodejce:
Agentura Zvonek
tel.: 603 246 680
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Velmi prostorný zděný byt 2+kk v no-
vostavbě v OV nad Sokolovnou v Ma-
lenovicích, v pěkné a klidné lokalitě.
tel.: 603 246 680 1.970.000 Kč

2+kk Zlín - Malenovice N06876

Byt 1+1 v osobním vlastnictví ve vy-
hledávané lokalitě v centru města, 
38 m2, 3. patro/4, po revitalizaci, lodžie. 
tel.: 603 246 680 1.070.000 Kč

1+1 Zlín - Dlouhá N07487

Byt 2+1 po zdařilé a pěkné rekonstruk-
ci, nová kuchyňská linka, nová kou-
pelna, plocha 60 m2, 5. patro/8, OV. 
tel.: 603 246 680 1.255.000 Kč

2+1 Napajedla, Nábřeží N07610

Zděný byt 2+kk v bytovém domě ne-
daleko centra města, plocha 56 m2, 
2. patro/2, prostorná lodžie, parkování. 
tel.: 739 456 087 1.880.000 Kč

2+kk Luhačovice N07349

Zděný byt 2+1 v klidné části - Jižní čtvrť, 
po rekonstrukci, ústřední topení s plyn. 
kotlem, nové rozvody, 60 m2, OV.
tel.: 603 246 680 780.000 Kč

2+1 Přerov  ∕ okr. pŘ N07597

1+1 Malenovice, tř. Svobody, v zacho-
valém stavu, velký prostorný pokoj 
a kuchyně, bezbariérový byt - přízemí. 
tel.: 603 246 680 700.000 Kč

1+1 Zlín - Malenovice N07044

Pěkný byt 3+1 po rekonstrukci, zděné 
jádro, plocha 68 m2, 5. patro/8, balkon, 
OV. Dohoda o ceně možná!
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

3+1 Zlín - Na Honech N05884

Nový byt 3+kk, balkon, dvě terasy, 
sklep, celková plocha 81 m2, vestavě-
né skříně, kuch. linka vč. spotřebičů.
tel.: 603 246 680 2.190.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova N07429

Nový byt v klidné lokalitě Zlín - Ze-
linova poblíž Centrálního parku, 1.NP, 
3 terasy, 65 m2, V-Z orientace bytu.
tel.: 603 246 680 2.100.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova N07341

Novostavba bytové jednotky 3+kk, 
76 m2, v OV, orientována východním 
a západním směrem, 2. patro/5, terasa. 
tel.: 603 246 680 2.690.000 Kč

3+kk Zlín - Zelinova N07564

Pěkná novostavba zděného a pro-
storného bytu 2+kk, 56 m2, balkon, 
městské a družstevní vlastnictví.
tel.: 603 246 680 990.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí N07611

Nový byt 2+kk, orientace jihovýchodním 
směrem, koupelna s rohovou vanou, 
2 terasy (9 m2 a 4,25 m2), 60 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.790.000 Kč

2+kk Zlín - Zelinova N06335

Družstevní byt 3+1 po rekonstrukci 
s lodžií, v revitalizovaném domě, 
1. patro/5, plocha 68 m2. 
tel.: 603 246 680 1.240.000 Kč

3+1 Slušovice - Padělky N07388

Prostorný byt 2+kk o velikosti 51 m2 

v žádané lokalitě centra Zlína, v Ko-
lektivním domě, 6. patro/9, OV.
tel.: 603 246 680 1.350.000 Kč

2+1 Zlín - Kolektivní dům N07665

Velmi zdařile přebudovaný byt 2+1 
v klidném místě Otrokovic, ulice 
Čechova, ihned k dispozici, 51 m2, OV.
tel.: 603 246 680 950.000 Kč

2+1 Otrokovice - Čechova N07431

Byt 1+kk s lodžií a výtahem, blízko za-
stávky i nákupního centra, nová fasáda 
a zateplení, plocha 29 m2, 7.p/7, DB.
tel.: 603 246 680 459.000 Kč

1+kk Otrokovice, Trávníky N06869

Zděný byt 1+1 s balkonem v klidné lo-
kalitě. Byt je situovaný na západ, v blíz-
kosti MHD, dobrá dostupnost, 34 m2, OV. 
tel.: 603 246 680 870.000 Kč

1+1 Zlín - Mokrá N07325

Zděný byt 2+1 Malenovice - Tyršova 
s balkonem, 56 m2, 3. patro/5, OV, 
klidná lokalita. Cena k jednání!
tel.: 603 246 680 1.099.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice N07318

Zděný byt 2+1 po kompletní, velmi 
nadstandardní rekonstrukci v žádané 
lokalitě, 70 m2, balkon, OV, parkování.
tel.: 603 246 680 1.889.000 Kč

2+1 Zlín - Věžové domy N06172

Byt 2+1 v osobním vlastnictví v pěk-
ném a klidném prostředí, přízemí, plo-
cha 55 m2, původní stav, zděné jádro.
tel.: 603 246 680 790.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice N07680

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

Ihned vykoupíme Váš byt! Vyřešíme dluhy, dražby, exekuce! Tel.: 602 77 22 55!

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA 

NOVINKA 

SLEVA

SLEVA

SLEVA

NOVINKA SLEVA
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Byt 3+1 s lodžií, klidná lokalita Podhoří, 
dům po revitalizaci, byt po rekonstrukci, 
plocha 72 m2, 12. patro/12, OV
tel.: 603 246 680 1.549.000 Kč

3+1 Zlín - Podhoří N07632

Byt 3+1 s balkonem, po rekonstrukci, 
nová kuchyňská linka s myčkou, na 
chodbě vestavěné skříně, 58 m2, OV.
tel.: 603 246 680 1.370.000 Kč

3+1 Otrokovice, SNP N07590

Byt 3+1 po velice pěkné, vkusné 
a účelné rekonstrukci, plocha 70 m2, 
9. patro/13, OV, komora, nízké náklady. 
tel.: 603 246 680 1.525.000 Kč

3+1 Otrokovice - SNP N07422

Nový zděný byt 3+1 v nové zástavbě 
na Podlesí, 90 m2, 2x balkon, OV, nízké 
náklady, možnost garáže.
tel.: 603 246 680 2.199.000 Kč

3+1 Zlín - Podlesí N06929

Zděný byt 4+kk s garáží v novém by-
tovém domě z roku 2007. Plocha 77 
m2, 3 balkony, nízké náklady.
tel.: 603 246 680 2.100.000 Kč

4+kk Fryšták s garáží N07617

Novostavba podkrovního bytu 4+kk 
s terasou a garážovým stáním, vlastní 
plynové topení, plocha 110 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.299.000 Kč

4+kk Zlín - Malenovice N05715

Prostorný byt 4+kuchyně+jídelna, 
lodžie se západní orientací, plocha 
88 m2. Byt je vhodný pro větší rodinu. 
tel.: 603 246 680 1.355.000 Kč

4+1 Zlín - Česká N07601

Velmi pěkný byt 4+1 po celkové rekon-
strukci, dům je rovněž po celkové revi-
talizaci, nová lodžie, plocha 92 m2, OV.
tel.: 603 246 680 2.250.000 Kč

4+1 Vizovice N07587

NOVINKA SLEVA

NOVINKA SLEVA

NOVINKA 

NOVINKA NOVINKA 

pronájmy - byty a RD / okr. Zlín    Tel.: 603 246 680 | www.zvonek.cz

pro naše Klienty Hledáme:   Volejte tel.: 603 246 680

Vel. Město Lokalita Popis Cena
1+kk Zlín Zelinova 35 m2, 1.p/5, v novostavbě, kompletně vybavený, volný od 15.4.2013 7.000 Kč

1+kk Zlín Březnická 48 m2, 2.p/5, v novostavbě, s velkou terasou, možnost nájmu garáže 8.500 Kč

1+1 Zlín Mladcová 40 m2, v RD se samostatným vstupem, vybavený 5.900 Kč

1+1 Zlín Dlouhá 35 m2, 4.p/6, vybavený novějším nábytkem, v centru, volný ihned 6.500 Kč

2+kk Zlín Podlesí 60 m2, 5.p/8, kompletně vybavený vč. spotřebičů, dlouhodobě 8.000 Kč

2+kk Zlín Zelinova 47 m2, 4.p/5, v novostavbě, vybavená kuchyňská linka, terasa, volný ihned 9.000 Kč

2+1 Zlín Mokrá 60 m2, 4.p/5, nevybavený, v původním, ale udržovaném stavu 7.500 Kč

2+1 Otrokovice Baťov 68 m2, 5.p/5, částečně vybavený, po rekonstrukci, pračka, lednice 7.300 Kč

2+1 Malenovice tř. Svobody 55 m2, 5.p/6, vybaven kuchyňskou linkou a kombinovaným sporákem, jinak je nevybavený 7.800 Kč

2+1 Zlín Kudlov 60 m2, 1.p/3, novostavba bytu 2+1 v klidné lokalitě, kompletně vybavený 7.900 Kč

3+kk Otrokovice 100 m2, 2.p/3, novostavba, nadstandard, kompletně vybavený, možnost garáže 10.500 Kč

3+1 Zlín Kúty 65 m2, 2.p/7, kompletně vybavený, v centru, vhodný pro rodinu 8.300 Kč

3+1 Zlín Vršava 80 m2, 1.p/5, vybavený starším nábytkem, komora, balkon, pro rodinu i studenty 8.800 Kč

3+1 Zlín Česká 69 m2, 4.p/8, částečně vybavený, po rekonstrukci, s lodžií 9.500 Kč

4+1 Zlín Slunečná 72 m2, 4.p/8, nevybavený, po rekonstrukci, bezpečnostní dveře 9.500 Kč

4+1 Zlín Val. Žleb 78 m2, 6.p/8, částečně vybavený, otočen na JV, vhodný pro studenty 9.900 Kč

půldomek Zlín tř. T. Bati částečně vybavený, po vnitřní rekonstrukci, volný od dubna 2013 7.500 Kč

RD Zlín Vývoz nový RD 5+1 v centru s garáží, el. zabezpečení, tělocvična, pergola s posezením 20.000 Kč

• ke koupi ByT 1+1 kdekoliv ve Zlíně, nejlépe v centru, i v původním stavu, cena do 1.000.000 Kč, finance v hotovosti
• ke koupi ByT 2+1 ve Zlíně - Malenovicích, po částečné rekonstrukci, cena do 900 tisíc Kč, finance v hotovosti
• ke koupi BYT 2+1 pro starší paní v lokalitě Zlín - Benešovo nábřeží a okolí, spěchá!
• ke koupi BYT 3+1 ve Zlíně, pro mladou rodinu s dětmi, alespoň po částečné rekonstrukci, cena do 1.300.000 Kč
• k pronájmu BYT 2+1, 3+1 ve Zlíně a Otrokovicích, vybavený i nevybavený, cena do 10.000 Kč, pro slušné nájemníky
• ke koupi RODINNý DůM typu bungalov (přízemní dům), nadstandardní, v okolí Zlína do 10 km, platba v hotovosti
• ke koupi RODINNý DůM o velikosti 3+1 do 1.500.000 Kč v lokalitách Otrokovice, Napajedla, Pohořelice, Malenovice
• ke koupi CHATU v okolí Napajedel, Pohořelic, Otrokovic - elektrika, voda, parkování u chaty, pro starší manžele
• ke koupi POZEMEK pro výstavbu rodinného domu, plocha cca 1.000 m2, kdekoliv v okolí Zlína, spěchá!
• ke koupi GARáŽ v lokalitě Otrokovice - Trávníky, finance v hotovosti
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• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk s terasou či balkonem
• Bezproblémové parkování • Výborná lokalita nedaleko lesa
• Vysoká úroveň standardu • Dokončení: jaro 2013

aTrakTiVní ceny byTŮ:
• 1+kk od 1.117.270 kč bez dph
• 2+kk od 1.526.360 kč bez dph
• 3+kk od 2.180.910 kč bez dph

atraktivní nové byty Zlín - U Centrálního parku II

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

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

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

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

NOVINKA!VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

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

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

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

NOVINKA!

VÝHRADNÍ 
PRODEJCE: infolinka: 603 246 680 • www.zvonek.cz 

kuchyňská linka Zdarma!

Byt 2+kk, plocha 52 m2

1.680.910 Kč bez DPH
Byt 1+kk, 31 m2

1.135.460 Kč bez DPH

kuchyňská linkakuchyňská linka
U vybraných bytů

nové byty • Zlín • Uherské Hradiště

VÝHRADNÍ 
PRODEJCE: infolinka: 603 246 680 • www.zvonek.cz 

2. NP - blok A1

3. NP - blok A1

2. NP - blok A1

3. NP - blok A1

Byt 2+kk, plocha 52 m2

1.469.300 Kč bez DPH
Byt 1+kk, 35 m2

1.048.250 Kč bez DPH

ByTOVÉ DOMy noVé štĚpnice • Uh. Hradiště 

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk • nejlepší lokalita v uh. hradišti
• spojení s okolní zelení, prostorné balkony • bezproblémové parkování 
• nízké provozní náklady • dokončení v roce 2013

Super ceny noVÝch byTŮ:
• 1+kk od 1.042.980 kč bez dph
• 2+kk od 1.469.300 kč bez dph
• 3+kk od 2.069.000 kč bez dph
• 4+kk od 2.981.580 kč bez dph

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

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

Více informací:
infolinka  603 246 680

více informací na
www.zvonek.cz

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

NOVINKA!

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

Akce: 18.-24.2.2013 zvěřinové speciality

Vyřídíme Vám VÝHodnoU HypotéKU! Volejte ihned tel.: 603 246 680

ul. Zahrádky
hrubá 
stavba 

dokončena!
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řešení za dveřmi

agentura Zvonek má nové 
webové stránky www.zvonek.cz!

nový atraktivní design
pokročilé vyhledávání nemovitostí
široká nabídka nemovitostí ve Zlínském kraji

www.zvonek.cz

Hledáte nemovitost ke koupi?
Zaregistrujte si zasílání novinek
a o každé nově přidané nemovitosti
budete vědět jako první!

noVinKa!

Pro oblast Zlínska a Bystřice pod Hostýnem: Filip Zvonek,  731 843 000, fi lip@zvonek.cz
Pro oblast Vsetínska, Uh. Hradiště a Uh. Brodu: Petr Zubíček,  603 432 409, zubicek@zvonek.cz

Hledáme realitní maKléře (BEZ PRAXE I SE ZKUŠENOSTMI)

Hledáme:
Makléře na "plný úvazek"

staňte se zkušeným obchodníkem• 
s nemovitostmi a pomáhejte našim klientům
plnit sny o novém bydlení!

Makléře externisty
ideální varianta pro ty z vás, kteří si chcete solidně • 
přivydělat při vašem současném zaměstnání!

naBíZíme:
Slušné výdělky • 
Volná pracovní doba  • 
ZDARMA vstupní školení • (při splnění sjednaných podmínek)
Provize a bonusy do výše 60% • 
Vybavené pobočky po celém Zlínském kraji • 
Možnost svou činnost rozšířit o oblast • 
fi nančního poradenství, nebo pojišťovnictví

přidejte se i Vy do našeHo tÝmU ÚspĚšnÝcH realitnícH maKléřŮ
a začněte využívat výhod, které práce realitního makléře nabízí:

Nabídněte na tel.: 605 981 494

Vyřešíme
DLUHY, DRAŽBY
eXeKUce!
Pomůžeme Vám uhradit dluhy,
co nejvýhodněji prodáme Vaši nemovitost

a zajistíme nové bydlení!

Prodáváte dům či byt?
POTŘEBUJETE 
rycHle peníZe?
Volejte ihned
tel.: 602 77 22 55
a my Vám poskytneme
ZáloHU na KUpní cenU!


