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NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Bystřice pod Hostýnem, okres Kroměříž
Novostavba rodinného domu 3+kk se zahradou
710 m2, možnost dalších pokojů v podkroví, 
poblíž centra města, kolaudace 6/2015.
Tel.: 603 246 680 N10248

Polešovice, okres Uherské Hradiště
Zděný rodinný dům, po kompl. rekonstrukci,
ústřední topení, 2 bytové jednotky, garáž,
bazén, pergola, zahradní krb, zahrada 692 m2.
Tel.: 603 246 680 N10185

Jablůnka, okres Vsetín
Udržovaný RD v centru obce, dispozice: 2+1 
a 2+kk, nová okna, nová kuchyně, plynový 
kotel, hospodářská budova, zahrada 700 m2.
Tel.: 603 246 680 N0 N10252

1.990.000 Kč 2.490.000 Kč 1.950.000 Kč

PROHLÍDKOVÉ 

ODPOLEDNE:

Nové byty

Více na straně 14

Nové byty
ZLÍN - VRŠAVA

St 11.2.2015

St 4.3.2015

OKAMŽITÝ VÝKUP
Až za 90% tržní ceny! Volejte či sms na tel.: 602 77 22 55602 77 22 55

vaší
nemovitosti

SPĚCHÁTE NA PRODEJ BYTU ČI DOMU? POTŘEBUJETE PENÍZE?



AUKCE
NEMOVITOSTÍ

Areál domova pro seniory Podlesí, okres VS

Nabízíme k prodeji areál domova pro seniory v Podlesí, včet-
ně rozsáhlých pozemků. Kapacita současného domova je 
203 míst, klienti jsou ubytováni zpravidla ve dvoulůžkových 
pokojích s vlastním WC, na každém patře jsou pak společné 
koupelny. Topení v objektu zajišťuje kotelna na uhlí, voda je 
čerpána ze studní s vlastní úpravnou vody.

Volejte tel.: 603 246 680    N10211

AREÁL DOMOVA PRO SENIORY PODLESÍ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ, okr. VSETÍN

Areál školy Vsetín - Horní náměstí, okres VS

Nabízíme k prodeji budovu na Horním náměstí ve Vsetíně.
V budově sídlila Střední škola obchodu a služeb. Budova je
v dobrém technickém stavu, proběhla výměna nových plas-
tových oken a zateplení celého objektu. Topení - plynová ko-
telna /stáří kotelny 5 let/. Celková plocha parcely - 1.306 m2.

Volejte tel.: 603 246 680    N10212

AREÁL ŠKOLY VSETÍN - HORNÍ NÁMĚSTÍ, okr. VSETÍN

Cenová oblast: 16 - 24 mil. Kč

Cenová oblast: 10 - 20 mil. Kč

ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ NEMOVITOST? DOMLUVTE SI PROHLÍDKU A POTÉ NABÍDNĚTE CENU, KTEROU JSTE 
OCHOTNI ZA NEMOVITOST ZAPLATIT! Pokud bude vaše nabídka nejvyšší a prodávající ji bude akceptovat, 
budete vyzváni ke složení kauce a podpisu budoucí smlouvy. Více na tel.: 602 77 22 55.

AUKCE

AUKCE

NABÍDKA MIMOŘÁDNĚ
     ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ
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Rodinný dům Bystřice pod Hostýnem, okres KM

Rodinný dům v klidné lokalitě nedaleko centra města. Dům 
je řešen jako 2 bytové jednotky o velikosti 3+1 se společným 
vchodem, velmi dobře udržován. Topení na plynový kotel, 
voda z obecního vodovodu. K domu náleží pozemek 878 m2. 
Dům je podsklepený. Na zahradě postavena prostorná garáž. 
RD je od centra vzdálen cca 5 minut chůze.

Volejte tel.: 603 246 680    N09729

RODINNÝ DŮM BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, okr. KROMĚŘÍŽ

Cenová oblast: 1,3 - 2 mil. Kč

 
RD OTROKOVICE - KVÍTKOVICE, okr. ZL

Řadový rodinný dům Otrokovice - Kvítkovice, okres ZL
Prodej řadového rodinného domu v klidné lokalitě Kvítkovic.   
Dům má tři podlaží, užitná plocha činí 260 m2, u domu se na-
chází zahrada o ploše 200 m2. Součástí domu je garáž. Výborná 
dostupnost do Zlína, Uh. Hradiště či Kroměříže.

Tel.: 603 246 680         N10302

Cenová oblast:  2,3 - 3 mil. Kč

Areál školy BYSTŘICE P./HOST., okr. KM

Prodej areálu školy Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Objekt sloužil k výuce Střední odborné školy a Středního od-
borného učiliště obchodní a oděvní. Budova má tři patra,
v době výuky bylo možno využít 12 učeben, 12 kabinetů, jídelnu 
s cca 70 místy, šatny, podkrovní prostor pro dílny a další ne-
zbytné zázemí. Topení - plynové kotle, vše velmi dobře udržo-
váno. Celková plocha pozemku 2.117 m2.
Tel.: 603 246 680         N10106

Cenová oblast: 8 - 10 mil. Kč

AUKCE

Tel.: 602 832 890
vlastimil.sosolik@centrum.cz

ŽŮREK STAVEBNÍ
SPOLEČNOST, 
S.R.O.

strojní omítky, zateplovací systémy

Tel.: 724 287 044    www.zurekomitky.cz

20 LET TRADICE A KVALITY

INZERCE

ČLEN:

KOMPLETNÍ NABÍDKU VÍCE NEŽ 500 NEMOVITOSTÍ NALEZNETE NA WWW.ZVONEK.CZ

AUKCE

AUKCE

www.malirzlin.cz



Vsaďte na tradici a zkušenosti při prodeji Vaší nemovitosti!

Nově v naší nabídce!

Zlín - Kostelec, okres Zlín
Slunný pozemek o velikosti 1.530 m2 určený 
k výstavbě RD v klidné lokalitě. Pozemek je 
určen pro velmi náročné klienty a je možná 
i výstavba dvojdomku. Z jedné strany po-
zemek přiléhá k malému potůčku, z druhé 
strany sousedí s novým domem. Poze-
mek je rovinatý, příjezd zajišťuje asfalto-
vá komunikace, k dispozici jsou všechny 
inž. sítě. V blízkosti se nachází škola, vel-
mi dobrá dopravní dostupnost do Zlína. 
Pomůžeme vám s výběrem typu stavby 
i s financováním.
Tel.: 603 246 680 N10296

2.448.000 KčNOVINKA!

"Atraktivní 
stavební pozemek 

nedaleko Zlína 
k výstavbě 

rodinného domu!"

MGR. ANNA ZVONKOVÁ

Traplice, okres Uherské Hradiště
Zděný rodinný dům 3+1 po rozsáhlé rekon-
strukci s velkou zahradou a hospodářskými 
budovami - vhodné pro chov ovcí či koní. 
Zahrada o ploše 5.000 m2 za domem je 
rozdělena na několik částí (zahrada včetně 
dvora, ovocný sad, pole, vinohrad). Vytá-
pění domu je plynovým ústředním tope-
ním. Dům je napojen na obecní vodovod 
s možností přepínání na vlastní studnu. 
Podlahy jsou betonové, v pokojích jsou 
parkety.

Tel.: 603 246 680 N09983

1.150.000 KčNOVINKA!

"Zděný dům 
po rozsáhlé 
rekonstrukci 

s velkou zahradou 
a hospodářskými 

budovami."

JIŘÍ TOMAŇA

Jablůnka, okres VS
Starší, udržovaný dům v centru obce. Dům 
vystavěn v letech kolem roku 1950 jako jed-
nopodlažní stavba s částečným podskle-
pením a obytným podkrovím na zast. ploše 
99 m2. Dispozice: 1NP: veranda, vstupní 
chodba se schodištěm, obytný prostor 2+1 
+ koupelna, WC. Podkroví: 2+kk + koupelna, 
wc. Před 2 lety výměna oken za plastová, 
rekonstrukce podkroví - zatepleno, topení 
ústřední plynové, hospodářská budova, za-
hrada má výměru 700 m2. Přístup k nemovi-
tosti z místní, obecní komunikace.
Tel.: 603 246 680 N10252

1.950.000 KčNOVINKA!

"Hezký dům 
v centru obce 

s obytným 
podkrovím 

a velkou 
zahradou."

LIBUŠE MARTINKOVÁ

Kaňovice, okres ZL
RD cca 10 km od Luhačovic. Dům byl v r. 2013 
celý zateplen, proběhly úpravy vnitřního 
vybavení. Prostorné zádveří se vstupem 
do chodby z které je samostatný vstup do 
pokoje, koupelny s vanou a kuchyně s kuch. 
linkou se spotřebiči a vstup do dalšího po-
koje. V prostorném podkroví je možné vybu-
dovat další pokoje. U domu pergola s pose-
zením a menší zahrádka (100 m2). Z boku RD 
vjezd do garáže. RD splňuje podmínky pro 
bydlení v klidové části obce, jak pro trvalé, 
tak rekreační bydlení.
Tel.: 603 246 680 N10037

860.000 KčSUPER!

"Dům s dobrou 
dostupností do 

Luhačovic či Zlína 
v klidné lokalitě 

k bydlení či 
rekreaci."

BC. HELENA JURÁŇOVÁ

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres ZL
Byt 3+1 s garáží v klidné lokalitě Bystřice 
pod Hostýnem. Byt se nachází ve zvý-
šeném přízemí třípodlažního cihlového 
domu. V bytě je prostorný balkon. Plocha 
bytu je 82 m2. K bytu náleží i garáž. Byt 
je v družstevním vlastnictví. V okolí bytu 
se nachází veškerá občanská vybavenost 
- škola, školka, obchody, atd.

Tel.: 603 246 680 N10198

1.100.000 KčNOVINKA!

"Prostorný byt 3+1 
v klidné lokalitě 

s balkonem 
 a garáží."

MIROSLAV MARCONI
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MAKLÉŘ ROKU 2014

JIŘÍ TOMAŇA
pobočka Uherské Hradiště

+420  734 750 933
tomana@zvonek.cz

Vážení čtenáři,

Moje maminka byla ze „staré školy“ a jako 
taková se bála jakýchkoliv dluhů. Raději nám 
dávala k večeři chleba se sádlem, než by se 
někde zadlužovala. Položme si ale otázku, 
co dělat dnes: je lepší MÍT nebo NEMÍT 
dluhy (půjčky, úvěry ze stavebního spoření, 
hypotéky)?

Odpověď asi není jednoznačná, ale...
Já na takovéto dotazy odpovídám: ANO, je 
dobré mít dluhy. Ale musí to být „správné“ 
dluhy ve „správné“ situaci a na „správnou“ věc.
Co tím rozumím? Myslím tím třeba půjčku 
na bydlení (nákup nemovitosti, nábytku, 
vybavení), kterou vám poskytne seriozní 
partner (banka, stavební spořitelna) za 
rozumných podmínek (dobrý úrok, optimální 
doba splácení). Správnou situací v tomto 
případě rozumím, že máte dostatečnou rezervu 

pro případ neočekávané události (nemoc, 
rozchod s partnerem, ztráta zaměstnání). 

Nikdy nechoďte „nadoraz“, tj. že nemáte 
nachystanou náhradní variantu pro případ, že 
se změní situace. Nepůjčujte si na zbytečnosti, 
jako je drahá dovolená, auto, které ve 
skutečnosti nepotřebujete nebo věci, kterými 
se budete předvádět před druhými. Kdo se 
řídí výše uvedenými radami, neměl by mít 
problémy. Pokud už jste ale nějakou chybičku 
udělali a nesplácené dluhy se na vás hrnou, 
poslední rada: přijďte za námi co nejdříve, 
možná se dá nějaké rozumné řešení najít.

Krásné dny bez dluhů a finančních problémů 
přeje za kolektiv spolupracovníků

Dr. Miroslav Zvonek

REALITNÍ PORADNA
Mám k dispozici volné prostředky a pře-
mýšlím o investici do nemovitostí. Může-
te mi prosím poradit, na co si mám dát 
při koupi pozor a jak následně nemovi-
tost co nejlépe pronajmout?
                      Karel N. Zlín

Vážený pane Karle, koupě nemovitosti 
představuje jednu z nejbezpečnějších fo-
rem investice. Při koupi ale doporučujeme 
vzít v potaz řadu faktorů. Jednou z nejdů-
ležitějších věcí je informace ohledně cel-
kových nákladů na bydlení a to především 
o výši fondu oprav. Dále je třeba zvážit cel-
kový stav nemovitosti, u bytů jak samot-
né bytové jednotky, tak i celého domu. 
Zároveň je dobré zjistit, jaká je poptávka 

po pronájmech v dané lokalitě. Všechny 
tyto věci vám pomůže vyhodnotit také náš 
realitní makléř. 

Co se týká následného výnosu z proná-
jmu, máme pro vás velmi zajímavou na-
bídku. Naše realitní kancelář nově nabízí 
také správu pronájmů. V praxi to vypa-
dá tak, že o všechny starosti spojené 
s pronájmem se postarají naši specialis-
té a vám bude chodit čistý výnos z ná-
jmu pravidelně na účet. V případě zájmu 
o tuto službu získáte více informací na 
tel.: 734 750 937.

Máte dotazy ohledně realitního trhu?
Ptejte se nás na magazin@zvonek.cz

MAKLÉŘKA ROKU 2014

KATEŘINA KOLOMAZNÍKOVÁ
pobočka Zlín

+420 603 246 685 
kolomaznikova@zvonek.cz

SPRÁVA PRONÁJMŮ = 
PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ 
BEZ STAROSTÍ A STRESU!
• Nová služba ve Zlínském kraji!

• Efektivní způsob pronájmu 
nemovitostí bez starostí a stresu!

• Maximalizujte své příjmy 
z pronájmu a veškeré starosti 
nechte na nás!

Více informací:
www.spravapronajmu.zvonek.cz
tel.: 734 750 937
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INZERCE

DRASPOMORAVA.CZ

KASKÁDY ZLÍN
PRODEJ
BYTY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ

POSLEDNÍ VOLNÉ BYTY
ZA VÝHODNOU CENU!
Měsíční nájemné: 3.500 Kč (+ zálohy za služby)
Informace na tel.: 577 662 831, 737 207 770

Pronájem garsoniér
v centru Zlína
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Rozhovory > www.rozhovory.zvonek.cz

I přesto, že se pan Jiří Tomaňa v realitách 
pohybuje teprve pár let, za tuto dobu se mu 
podařilo získat řadu zkušeností a desítky 
spokojených klientů. Navíc se za rok 2014 
stal nejúspěšnějším makléřem realitní kan-
celáře Zvonek a získal tak titul Makléř roku.

Jak jste se stal realitním makléřem?
V podstatě celý profesní život jsem pracoval 
s lidmi, a to v oblasti marketingu a obchodu. 
Na základě získaných zkušeností z předcho-
zích zaměstnání jsem hledal pracovní oblast, 
kde by záleželo čistě na mých zkušenostech, 
nasazení a obchodním talentu. Hledal jsem 
práci, kde mi nikdo nebude určovat, jak a co 
mám dělat, kdy to mám dělat. Práci, která 
není časově omezena. A právě práce realitní-
ho makléře mi toto nabízí.    
 
Co vás odlišuje od jiných makléřů - proč se 
obrátit právě na vás?
Tak na tuto otázku se budete muset zeptat 
mých zákazníků. Možná je to vcítění se do 
situace klientů, navázání určitého druhu 
přátelství, vzájemné důvěry a taky možná 
přístup k obchodu.
 
Co považujete za největší pracovní úspěch 
(kromě titulu makléř roku)?
Pro mne je úspěch každý obchod, kde na 

konci obchodu jsou spokojení klienti, a to 
jak na straně prodávajících, tak na straně 
kupujících.

Co vás na práci nejvíce baví?
Nezávislost, vlastní rozhodování, plánování 
svého času a možnost využití intuice.
 
Jak jste spokojený s vlastním bydlením?
Velmi. Bydlíme s rodinou v rodinném dom-
ku, v klidné části města.
 
Jaká je vaše představa ideálního bydlení?
Rodinný domek se zahrádkou, kde můžou 
děti bezpečně sami ven. Nízké náklady na 
bydlení a dobrý servis firmy, která vám 
dům postavila nebo rekonstruovala. Přede-
vším pro případ reklamací nebo následných 
oprav či úprav.

Jaké máte koníčky, jak trávíte svůj volný 
čas?
Volný čas je něco, čeho je vždy málo. Máme 
tři děti, takže většina volného času se točí 
kolem rodiny. Podle mého je nutno si na své 
koníčky čas udělat nebo je trávit společně 
s rodinou. Velmi rádi lyžujeme, takže pokud 
je to možné, trávíme co nejvíce času na ho-
rách. V létě se pro změnu se ženou věnu-
jeme sportovnímu parašutismu. Můj první 

seskok jsem provedl v  roce 1989, takže mi 
to vydrželo docela dlouho a z koníčka se po-
stupně stal životní styl.

JIŘÍ TOMAŇA REALITNÍ MAKLÉŘ ROKU 2014

Jana Vojtová pracuje ve Vita Sana Clubu již 
od jeho založení v roce 2011. Kromě obchodu 
a klientského servisu se věnuje také trenér-
ské činnosti, konkrétně se s ní můžete po-
tkat na sportovních lekcích Race walker.

Mohla byste prosím našim čtenářům v krát-
kosti představit, jaké služby nabízí Vita 
Sana Club?
Vita Sana Club nabízí široké spektrum služeb. 
Naši členové mohou využívat moderní fit-
ness zónu, řadu skupinových aktivit, taneční 
hodiny, mohou relaxovat v našem příjemném 
wellness. Myslíme i na děti v rámci našeho 
dětského klubu Bimbi Belli. Děti tráví svůj 
volný čas v atraktivních kroužcích. V minulém 
roce jsme rozšířili nabídku našich služeb. Ne-
jen našim členům, ale i široké veřejnosti je 
k dispozici Vita Sana Beauty, salon s nabíd-
kou kadeřnických a kosmetických služeb. 
Můžete k nám na manikůru, pedikůru, do 
solaria. Pro milovníky golfu je připraven 3D 
golfový simulátor, horkou novinkou je EMS 
trénink, založený na základě elektro svalové 
stimulace. Tohoto tréninku využívá například 
známý sprinter Usain Bolt. Nesmím zapome-
nout také na naši restauraci Vita Sana Fresh 
Food Restaurant, kterou naleznete nedaleko 
v budově hotelu Ondráš. 

Jaké má Vita Sana plány a cíle na rok 2015?
Rok 2015 bude pro náš klub velmi důležitý. 
Čeká nás otevření další části klubu v areálu 
Svitu. Můžete se těšit na špičkové fitness cen-
trum a luxusní wellness pro ty nejnáročnější 
klienty. Čeká nás řada tradičních akcí jako je 
reality show, kdy vybereme účastníky z řad 
veřejnosti a dáme jim možnost po 8 týdnů 
navštěvovat náš klub a pod vedením trené-
rů dosáhnout maximálních výsledků a splnit 
si tak svůj sen. Proměny bývají opravdu ne-
skutečné a bonusem pro vítěze, který vzejde 
z hlasování je roční členství ve Vita Saně. 
Rádi bychom také zopakovali úspěch minulé-
ho historicky prvního ročníku běhu městem 
Zlínem Vita Sana RUN a mnoho dalšího.

Čím se odlišujete od zlínské konkurence?
Vita Sana Club je jedinečný, všechny služby, 
které jsem uvedla v úvodu nabízíme pod 
jednou střechou a v centru města. Otevře-
ním další části klubu ve Svitu budeme lidem 
ještě blíž. Staráme se o naše členy komplex-
ně a snažíme se je naučit nebát se inves-
tovat do toho nejcenějšího, co máme a to 
je naše zdraví. U nás mohou pečovat o své 
tělo pohybem, relaxací a v neposlední řadě 
zdravým stravováním. Pořádáme různé wor-
shopy a semináře na zajímavá témata.

Jaké máte koníčky, jak trávíte svůj volný 
čas?
Mám malého syna a práci, kterou mám 
ráda. Můj čas tedy věnuji právě jemu 
a práci a volna už moc nezbývá. Snažím se 
svůj volný čas trávit aktivně, takže určitě 
cvičím, vzhledem k tomu, že mám kousek 
do lesa, chodím na procházky a pokud se 
najde pár volných chvil navíc, ráda si sed-
nu a přečtu pár stránek v knize.

JANA VOJTOVÁ MANAŽERKA VITA SANA CLUBU

Pokračování rozhovoru naleznete 
na www.rozhovory.zvonek.cz

Pokračování rozhovoru naleznete 
na www.rozhovory.zvonek.cz

DRASPOMORAVA.CZ

KASKÁDY ZLÍN
PRODEJ
BYTY A GARÁŽOVÁ STÁNÍ
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VELKÉ SLEVY NEMOVITOSTÍ!

Zlín - Pod Rozhlednou, okres ZL
Půldomek s přístavbou v klidné lokalitě,  
výborná dostupnost do centra města, re-
konstrukce před 10 lety, zahrada 188 m2.
Tel.: 603 246 680 N09993

1.889.000 Kč

SLEVA 106.000 Kč!

SLEVY NEMOVITOSTÍ ve výši 
až 2.000.000 Kč!
vyberte si z naší nabídky více než 500 nemovitostí
kompletní nabídka zlevněných nemovitostí na www.zvonek.cz

Zlín - Štefánikova, okres ZL
Dům k bydlení či podnikání v žádané loka-
litě na výhodném místě s možností zapar-
kování u domu. Celková rozloha pozemku 
601 m2. Dům je celý podsklepený - mož-
nost dalšího využití - prostorné místnosti 
i k bydlení, celý dům 3x 150 m2, v přízemí 
dvě provozovny - vinotéka a restaurace se 
zázemím, v patře velký obytný prostor - 
dva byty: prostorný 3+1, 1+1. Dům je cihlový, 
před 10 lety provedena rekonstrukce elek-
tro rozvodů a vody. Před domem je předza-
hrádka s možností dalšího využití.

Tel.: 603 246 680 N05864

5.500.000 Kč SLEVA 2.000.000 Kč!

Babice, okres UH
Patrový, rodinný dům s hospodářskou 
přístavbou se skleníkem, velká zahrada, 
ústřední plynové topení, studna.
Tel.: 603 246 680 N06747

1.590.000 Kč

SLEVA 709.000 Kč!

Lípa u Zlína, okres ZL
Dvougenerační RD (2+1 a 3+1) se zahradou, 
vytápění na tuhá paliva i plyn, studna, 
zahrada 650 m2 se sklípkem.
Tel.: 603 246 680 N09575

1.980.000 Kč

SLEVA 770.000 Kč!

Těmice, okres UH
Přízemní cihlový rodinný dům 5+kk v cen-
tru obce, průjezd, sklep, dílna, velký uza-
vřený dvorek, zahrada, nová okna, plyn.
Tel.: 603 246 680 N09935

700.000 Kč

SLEVA 99.000 Kč!

Žeravice, okres HO
Cihlový, celopodsklepený RD 3+1 v centru 
obce, dvougaráž, dílna, hospodářské pří-
stavby, vinný sklep, pozemek 1.763 m2.
Tel.: 603 246 680 N10086

699.000 Kč

SLEVA 51.000 Kč!

3+1 Zlín - Padělky, okres ZL
Prostorný byt o velikosti 3+1 v klidné lo-
kalitě nedaleko centra Zlína - Padělky 
VIII. Bytová jednotka je v revitalizovaném 
domě, je v osobním vlastnictví. Byt je vel-
mi světlý, v původním udržovaném stavu. 
Každý pokoj má samostatný vstup, byt má 
prostornou kuchyň, k bytu náleží i prostor-
ný sklep. Je ihned volný. Nedaleko bytu se 
nachází veškerá dostupná infrastruktura, 
obchody, zastávka MHD.

Tel.: 603 246 680 N09067

1.280.000 Kč SLEVA 220.000 Kč!

Zlín - Malenovice, okres ZL
Chata v chatové kolonii Malenovice-Kála-
vy, celoročně obyvatelná, velikosti 4,8 x 
4,9 m, kamna na dřevo, zahrada 355 m2.
Tel.: 603 246 680 N10060

290.000 Kč

SLEVA 30.000 Kč!

Topolná, okres UH
Rodinný dům 5+1, hospodářské budovy, to-
pení plynové a na tuhá paliva, vlastní stud-
na a obecní kanalizace, pozemek 539 m2.
Tel.: 603 246 680 N10039

810.000 Kč

SLEVA 150.000 Kč!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Rodinný dům poblíž centra města, dispozi-
ce 2x 2+1, nová okna a fasáda, krásná udr-
žovaná zahrada, dílna, stavební pozemek.
Tel.: 603 246 680 N09932

1.300.000 Kč

SLEVA 300.000 Kč!

Březůvky u Zlína, okres ZL
Rekreační chata ve velmi dobrém stavu,  
na okraji obce, v blízkosti les a vodní ná-
drže, podsklepená, krb, vodovod, el.
Tel.: 603 246 680 N09909

350.000 Kč

SLEVA 40.000 Kč!

1+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Byt 1+1 v Malenovicích, na ulici Chelčické-
ho, dům je po celkové revitalizaci, 3.p/5, 
výtah, plocha 31 m2, klidná lokalita, DB.
Tel.: 603 246 680 N09374

660.000 Kč

SLEVA 179.000 Kč!

SPĚCHÁTE NA FINANCE? VYPLATÍME VÁM ZÁLOHU NA KUPNÍ CENU AŽ 300.000 KČ! Tel.: 603 246 680



"PLÁNUJETE V TOMTO ROCE 
PROVÉST NĚJAKÉ ZMĚNY SE 
SVÝM BYDLENÍM?"

ANKETNÍ 
OTÁZKA

Anketa

Moje změna nastala
v loni, kdy jsem kou-
pila přes realitní kan-
celář Zvonek nový byt
a jsem velmi spoko-
jená. Změny v bydlení 

bude ale možná uskutečňovat neteř, 
které jsem doporučila novostavby na 
Vršavě, kde jsem byla nedávno na pro-
hlídce a zaujalo mě velice zajímavé 
dispoziční řešení bytů.

Zdeňka Janková, 
recepční

 
 
Jméno a příjmení:  Zdenka Janková 
Profese: recepční 
 
Moje změna nastala v loni, kdy jsem koupila přes realitní kancelář Zvonek nový byt a jsem velmi                 
spokojená. Změny v bydlení bude ale možná uskutečňovat neteř, které jsem doporučila            
novostavby na Vršavě, kde jsem byla nedávno na prohlídce a zaujalo mě velice zajímavé              
dispoziční řešení bytů. 
 
 

 
Jméno a příjmení:  Jan Vald 
Profese: Finanční poradce 

» RYCHLE A VÝHODNĚ PRODÁME I VÁŠ         
    BYT, DŮM, CHATU ČI POZEMEK!
» VYŘÍDÍME VÁM VÝHODNÉ
    FINANCOVÁNÍ!
» VYKOUPÍME VAŠI NEMOVITOST
    AŽ ZA 90% TRŽNÍ CENY!

realitní kancelář
s tradicí od roku 1992

Volejte tel.: 603 246 680

Změnu plánuji, stále 
se však rozhoduji mezi 
koupí a nájmem. Také 
si zatím nejsem jist, 
zda budu pokračovat 

ve studiu tady ve Zlíně, v Praze nebo 
v Brně. Moje rozhodnutí v oblasti by-
dlení tedy ovlivňuje více okolností.
V případě koupě bych následně prove-
dl rekonstrukci dle vlastních představ.

Jan Vald,
fi nanční poradce

 
 
Jméno a příjmení:  Zdenka Janková 
Profese: recepční 
 
Moje změna nastala v loni, kdy jsem koupila přes realitní kancelář Zvonek nový byt a jsem velmi                 
spokojená. Změny v bydlení bude ale možná uskutečňovat neteř, které jsem doporučila            
novostavby na Vršavě, kde jsem byla nedávno na prohlídce a zaujalo mě velice zajímavé              
dispoziční řešení bytů. 
 
 

 
Jméno a příjmení:  Jan Vald 
Profese: Finanční poradce 

V létě jsme si s příte-
lem koupili byt 2+1 ve 
Zlíně. Zatím jsme pro-
vedli rekonstrukci lož-
nice, v nejbližší době 

plánujeme zrekonstruovat kuchyni
a chodbu, kde je potřeba vyměnit 
hlavně podlahy. V budoucnu bychom 
chtěli zrekonstruovat i koupelnové já-
dro, ale to je kvůli fi nanční náročnosti 
odloženo na neurčito.

Ivana Konečná,
studentka UTB
ve Zlíně

Změnu plánuji, stále se však rozhoduji mezi koupí a nájmem. Také si zatím nejsem jist, zda                
budu pokračovat ve studiu tady ve Zlíně v Praze nebo v Brně. Moje rozhodnutí v oblasti bydlení                 
tedy ovlivňuje více okolností. V případě koupě bych následně provedl rekonstrukci dle vlastních             
představ. 
 
 

 
Jméno a příjmení:  Ivana Konečná 
Profese: Studentka UTB, obor Management a marketing 
V létě jsme si s přítelem koupili byt 2+1 ve Zlíně. Zatím jsme provedli rekonstrukci ložnice, v                 
nejbližší době plánujeme zrekonstruovat kuchyni a chodbu, kde je potřeba vyměnit hlavně            
podlahy. V budoucnu bychom chtěli zrekonstruovat i koupelnové jádro, ale to je kvůli finanční              
náročnosti odloženo na neurčito.  
 
 

 
Jméno a příjmení:  Vladimír Závada 
Profese: Vedoucí zkušební technik 
V příštím roce neplánujeme žádnou změnu. Především proto, že veškeré rekonstrukce máme            
již za sebou. V minulých letech jsme rekonstruovali koupelnu i toaletu. Letos v létě jsme se                
pustili do malování všech pokojů, takže doufám, že máme na delší dobu vystaráno. 

V příštím roce neplá-
nujeme žádnou změ-
nu. Především proto,
že veškeré rekonstruk-

ce máme již za sebou. V minulých le-
tech jsme rekonstruovali koupelnu
i toaletu. Letos v létě jsme se pustili do 
malování všech pokojů, takže doufám, 
že máme na delší dobu vystaráno.

Vladimír Závada,
vedoucí zkušební 
technik

Změnu plánuji, stále se však rozhoduji mezi koupí a nájmem. Také si zatím nejsem jist, zda                
budu pokračovat ve studiu tady ve Zlíně v Praze nebo v Brně. Moje rozhodnutí v oblasti bydlení                 
tedy ovlivňuje více okolností. V případě koupě bych následně provedl rekonstrukci dle vlastních             
představ. 
 
 

 
Jméno a příjmení:  Ivana Konečná 
Profese: Studentka UTB, obor Management a marketing 
V létě jsme si s přítelem koupili byt 2+1 ve Zlíně. Zatím jsme provedli rekonstrukci ložnice, v                 
nejbližší době plánujeme zrekonstruovat kuchyni a chodbu, kde je potřeba vyměnit hlavně            
podlahy. V budoucnu bychom chtěli zrekonstruovat i koupelnové jádro, ale to je kvůli finanční              
náročnosti odloženo na neurčito.  
 
 

 
Jméno a příjmení:  Vladimír Závada 
Profese: Vedoucí zkušební technik 
V příštím roce neplánujeme žádnou změnu. Především proto, že veškeré rekonstrukce máme            
již za sebou. V minulých letech jsme rekonstruovali koupelnu i toaletu. Letos v létě jsme se                
pustili do malování všech pokojů, takže doufám, že máme na delší dobu vystaráno. 

Při prodeji se obraťte na zavedenou 
realitní kancelář, např. Agenturu

Zvonek a vyžádejte si nezávaznou konzul-
taci (prověření případných omezení prode-
je, daňových záležitostí, stanovení reálné 
ceny a prodejní strategie). Vyvarujte se
inzerátům do schránek, jedná se často
o metodu začínajících realitních makléřů, 
kteří nemají dostatečné zkušenosti! Ale 
mohou to být i podvodníci, kteří se chtějí 
dostat do vašich domů!

Při stanovení ceny je možné vycházet 
z nabídek umístěných na internetu, 

je však důležité uvědomit si, že se nejedná
o konečné kupní ceny. Nabídky jsou v prů-
měru o 10–25% předražené (některé však 
i více).

Reálně stanovená prodejní cena ne-
movitosti výrazně zvyšuje konkuren-

ceschopnost nabídky - o nemovitost se 
zajímá více zájemců, tudíž již nemusí pro-
dávající slevovat.

Nemovitost svěřte jedné realitní
kanceláři. Můžete namítnout, že 

prodej přes více RK současně vede k rych-
lejšímu prodeji. Opak je však pravdou.
V konečném důsledku se nemovitosti
nikdo naplno nevěnuje, je prezentována
s odlišnými údaji – což vypadá velmi nese-
riózně a tyto skutečnosti kupce odrazují!
Pokud nemovitost nabízíte přes jednu 
vámi vybranou realitní kancelář, máte 
kontrolu nad průběhem prodeje a můžete 
mít na makléře vyšší nároky.

Vyžadujte profesionální a komplexní
služby včetně zajištění fi nancí pro 

kupující, právních služeb, geometrického 
zaměření, jednání se státními institucemi, 
vypracování znaleckého posudku, podání 
daňového přiznání k dani z nabytí nemovi-
tosti, objasnění podmínek pro osvobození 
od daně z příjmu atd. 

Nemovitost na prohlídku „připrav-
te“. Můžeme vám také zajistit novou 

službu dekorace nemovitosti před prohlíd-
kou - Home Staging. (v případě zájmu kon-
taktujte naši operátorku tel.: 603 246 680).

Po ukončení prodeje nezapomeňte 
podat a uhradit daň z převodu ne-

movitosti. Klienti naší realitní kanceláře si 
již nemusejí s touto povinností dělat sta-
rosti - o vše se postaráme za vás.

Někdy se však stává, že klienti po-
třebují peníze z prodeje nemovitosti 

téměř ihned. V případě vaší složité životní 
situace nabízí naše agentura pomoc a to 
dle možností například finanční zálohu (až 
do výše 500.000 Kč) nebo vyplacení dluhů 
včetně exekucí váznoucích na prodáva-
ných nemovitostech.

RADY pro rychlý a bezpečný 
PRODEJ NEMOVITOSTI
Na základě našich dlouholetých zkušeností jsme 
sestavili rady, které vám pomohou rychle prodat 
vaši nemovitost:

1

2

3

4

5

6

7
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Rodinné domy Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

PRODÁME I VÁŠ DŮM!
výhodný a bezpečný prodej i vaší nemovitosti
22 let na realitním trhu ve Zlínském kraji
vyřídíme za vás všechny formality, výhodné financování
nejširší inzerce nemovitostí, prověření kupující!

Podhradní Lhota, okres KM
RD v Podhradní Lhotě na velmi pěkném 
a klidném místě, užitná plocha domu 110 
m2, plocha parcely 540 m2, garáž.
Tel.: 603 246 680 N10197

790.000 KčNOVINKA!

Bojkovice, okres UH
Rodinný dům se 2 bytovými jednotkami 2+1. 
Dům se nachází v klidné části obce poblíž 
centra, v dobrém stavu, podsklepený.
Tel.: 603 246 680 N10286

1.550.000 KčNOVINKA!

Traplice, okres UH
RD 2+1 s předzahrádkou, komora, průjezd 
do dvora, za domem je dvorek se zahrád-
kou a hospodářskými budovami.
Tel.: 603 246 680 N10048

730.000 KčSLEVA!

Nedakonice, okres UH
Cihlový RD 3+kk s rovinatou zahradou, na 
zahradě (220 m2) je bazén, na domě zapo-
čata kompletní rekonstrukce, plyn.
Tel.: 603 246 680 N09976

900.000 Kč

Blatnice pod Sv. Antonínkem, okres HO
Cihlový RD 6+2 se zahradou a humnem 
vhodný k podnikání a bydlení, za domem 
je velká zahrada cca 5.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N09955

1.285.000 Kč

Zlín - Mostní, okres ZL
Baťovský čtvrtdomek po částečné rekon-
strukci, parkovací místo u domu, šopa 
a zahrádka za domem, suchý sklep.
Tel.: 603 246 680 N10130

1.049.000 Kč

Bohuslavice u Zlína, okres ZL
Dům v centru obce k podnikání nebo by-
dlení, dvoupodlažní objekt s valbovou 
střechou, prostorná garáž.
Tel.: 603 246 680 N08095

755.000 Kč

VOLEJTE ZDARMA  800 ZVONEK (800 986 635)

Ostrožská Nová Ves, okres UH
Přízemní dům 3+1 ze smíšeného zdiva 
(cihla, kámen), po částečné rekonstrukci, 
krbová kamna, malý dvorek.
Tel.: 603 246 680 N10291

800.000 KčNOVINKA!

Blatnička, okres HO
Přízemní dům 3+1 ze smíšeného zdiva, 
komora, dílna, průjezd s parkováním pro 
dvě auta, sklep, zahradní domek.
Tel.: 603 246 680 N10257

580.000 KčNOVINKA!

Ludkovice, okres ZL
Přízemní starší RD 3+1, podsklepený, za-
hrada 300 m2, vodovod i studna, nová 
střecha, dům k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N09250

650.000 Kč

Rusava, okres KM
Zděná chata pro nenáročné klienty v pře-
krásném a klidném prostředí, elektřina, 
kuchyně + 2 místnosti, topení na TP.
Tel.: 603 246 680 N09576

350.000 Kč

Šumice, okres UH
Dvougenerační rodinný domek (2+1 a 4+1) 
v klidné části, podsklepený, nová okna, 
dvorek, plynové topení, pozemek 417 m2.
Tel.: 603 246 680 N10215

1.500.000 KčNOVINKA!

Malá Bystřice, okres VS
Zemědělská usedlost s pozemky v blízkos-
ti přehrady Bystřička, orientace JZ, určeno 
k rekonstrukci, pole 20.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N10226

850.000 KčNOVINKA!

Zlín - Zálešná, okres ZL
Baťovský půldomek v klidné lokalitě Zá-
lešná IV, nová střecha, nová fasáda, velký 
pozemek, možnost přístavby, 
Tel.: 603 246 680 N10152

1.699.000 Kč

Racková, okres ZL
RD 3+1 po částečné rekonstrukci, mož-
nost rozšíření o půdní prostory, v centru 
obce, pozemek o ploše 411 m2.
Tel.: 603 246 680 N10294

1.690.000 KčNOVINKA!

Těšov u Uh. Brodu, okres UH
Cihlový rodinný dům 6+1 s garáží, hospo-
dářskými budovami a velkou zahradou 
(870 m2), plyn, vlastní studna. 
Tel.: 603 246 680 N09983

1.150.000 KčSUPER!

VZOROVÁ DŘEVOSTAVBA V CENTRU ZLÍNA! Přemýšlíte o stavbě rodinného domu? Volejte tel.: 603 246 680
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Rodinné domyVybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Chvalčov, okres KM
Celoročně obyvatelná chata po rekonstruk-
ci, ve velmi dobrém stavu, krásné místo pří-
mo pod kopcem Hostýn, pozemek 428 m2.
Tel.: 603 246 680 N09945

1.990.000 KčNOVINKA!

Slavkov pod Hostýnem, okres KM
RD 5+kk se zahradou, garáží a krytým par-
kov. stáním, kolaudace v r. 2009, krásná 
udržovaná zahrada, pozemek 1.050 m2.
Tel.: 603 246 680 N10228

Info v RKNOVINKA!

Pacetluky u Holešova, okres KM
RD 4+1 se zahradou a sadem. Dům prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, nový kotel, poze-
mek o výměře 900 m2 a ovocný sad 1.000 m2.
Tel.: 603 246 680 N10107

1.780.000 Kč

Bojkovice, okres UH
Zavedená pila v obci Bojkovice, součástí 
prodeje jsou rozsáhlé pozemky 35.268 m2, 
administrativí budova, 2x výrobní hala.
Tel.: 603 246 680 N10006

Info v RKNOVINKA!

Ludkovice, okres ZL
Nadstandardní RD na pěkném a klidném 
místě s krásným výhledem, sauna, ka-
menný vinný sklípek, dvougaráž.
Tel.: 603 246 680 N09501

3.500.000 Kč

Uh. Ostroh, okres UH
Dvougenerační dům 6+2 , 2x garáž, zahra-
da, lokalita Mašovy. V každém patře RD 
se nachází byt. jednotka 3+1.
Tel.: 603 246 680 N09502

2.290.000 Kč

Zlín - Malenovice, okres ZL
Pěkný RD 4+1 s terasou, garáží a zahradou 
v klidné lokalitě, po částečné rekonstruk-
ci kuchyně a koupelny, pozemek 1.095 m2.
Tel.: 603 246 680 N10140

4.200.000 KčNOVINKA!

Želechovice nad Dřevnicí, okres ZL
Dvougenerační dům se zahradou nedale-
ko Zlína. Dům je dispozičně řešen jako 2x 
2+1 s možností půdní vestavby.
Tel.: 603 246 680 N10003

3.200.000 Kč

Chrastěšov, okres VS
RD 3+1 + podkroví s velkou zahradou na 
vyvýšeném, celodenně osluněném místě 
s pěkným výhledem, zahrada 1.864 m2, garáž.
Tel.: 603 246 680 N09261

1.990.000 KčSLEVA!

Staré Město, okres UH
Řadový přízemní rodinný dům 4+1 + jídelna 
s obytným podkrovím, po rozsáhlé re-
konstrukci, k domu náleží malý dvorek.
Tel.: 603 246 680 N09926

2.590.000 KčSUPER!

Traplice, okres UH
Přízemní rodinný dům 5+kk s obytným 
podkrovím, po kompletní rekonstrukci, za 
domem je dvorek, krbová kamna.
Tel.: 603 246 680 N09103

2.099.000 Kč

Ludslavice, okres KM
Prostorný rodinný dům 5+1, postavený 
v roce 1979 v pěkném a klidném prostředí, 
dvojgaráž, ústř. plyn. topení.
Tel.: 603 246 680 N06866

1.890.000 Kč

Zlín - Příluky, okres ZL
Poslední tři dvoupodlažní řadové domy 
s garáží, parkovacím stáním a zahradou 
o velikosti 4+kk v atraktivní lokalitě.
Tel.: 603 246 680 N03179

4.700.000 KčNOVINKA!

Klečůvka, okres ZL
Samostatný RD 4+kk s garáží v příjemné lo-
kalitě nedaleko Zlína, po rekonstrukci, nové 
topení, krbová kamna, pozemek 629 m2.
Tel.: 603 246 680 N10145

1.800.000 Kč

Zlín - Nad Ovčírnou, okres ZL
Jednodomek s přístavbou a pozemkem 
553 m2, v původním stavu - určen k rekon-
strukci, topení - plyn. kotel, garáž.
Tel.: 603 246 680 N09505

2.999.000 Kč

Zlín - Mladcová, okres ZL
Novostavba RD s garáží a pěkným pozem-
kem 946 m2, krásný výhled, MHD v dosahu. 
Dům je kompletně dokončený kromě fasády.
Tel.: 603 246 680 N07614

4.390.000 KčSLEVA!

Vsetín - Malý Skalník, okres VS
RD k bydlení i podnikání (2x 3+1) se 2 sa-
mostatnými vstupy, dvoupodlažní, s uza-
vřeným dvorem. zahrada s chatkou.
Tel.: 603 246 680 N09740

1.800.000 Kč

Lačnov, okres VS
RD se zahradou 444 m2 v klidné části 
obce, po kompletní rekonstrukci, na za-
hradě hospodářská budova a stodola.
Tel.: 603 246 680 N08877

2.270.000 KčSLEVA!

Lípa u Zlína, okres ZL
Atraktivní novostavba RD v klidné části 
obce, garáž pro dvě auta, plynové topení, 
prostorná terasa, pozemek 384 m2.
Tel.: 603 246 680 N08875

Info v RK

ZAREGISTRUJTE SI ZASÍLÁNÍ NOVINEK na www.zvonek.cz a již vám žádná nová nemovitost neuteče!

Zlín - Kocanda, okres ZL
Nízkoenergetický dům 5+1 v klidné části 
poblíž lesa, s výbornou dostupností do 
centra Zlín, rovinatý pozemek 620 m2.
Tel.: 603 246 680 N10030

5.499.000 KčSUPER!
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BYTY prodej Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

1.390.000 Kč

2+1 Zlín - Dukelská, okres ZL
Byt 2+1 po rekonstrukci v klidné části 
Zlína, 3.p/4, 60 m2, zděné jádro, nová ku-
chyně, plastová okna, nové rozvody, OV.
Tel.: 603 246 680 N09682

1.099.000 Kč

2+1 Otrokovice - tř. Osvobození, okres ZL
Cihlový byt 2+1 v blízkosti centra Otro-
kovic, 2.p/3, plocha 54 m2, nová okna, 
dům po revitalizaci, 2 sklepy, OV.
Tel.: 603 246 680 N10085

SLEVA!

1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Kvítková, okres ZL
Byt 2+1 po částečné rekonstrukci, nová 
okna, plocha 58 m2, 4.p/4, příjemné by-
dlení v centru města, OV.
Tel.: 603 246 680 N10005

960.000 Kč

2+1 Holešov, okres KM
Byt 2+1 s lodžií v klidné lokalitě Novosady, 
plocha 58 m2, 6.p/7, výtah, dům po revita-
lizaci, nová okna, šatna, prostorná lodžie.
Tel.: 603 246 680 N09785

1.070.000 Kč

2+1 Zlín - Sokolská, okres Zlín
Zděný byt 2+1 s velkou lodžií a překrás-
ným výhledem na Zlín, 12.p/13, 55 m2, ori-
entace jihozápadním směrem, DB.
Tel.: 603 246 680 N10116

1.750.000 Kč

2+kk Zlín - Podlesí, okres ZL
Prostorný zděný byt 2+kk v klidné lokali-
tě u lesa, nedaleko zastávky MHD, 1.p/6, 
plocha 60 m2, velká terasa, komora, OV.
Tel.: 603 246 680 N10208

NOVINKA!

1.250.000 Kč

2+1 Zlín - Malenovice, okres ZL
Pěkný zrekonstruovaný byt 2+1 v revitali-
zovaném domě, 1.p/5, plocha 48 m2, nová 
kuchyňská linka, OV.
Tel.: 603 246 680 N10202

NOVINKA!

VÝHODNÝ PRODEJ VAŠEHO BYTU!
výhodný a bezpečný prodej vašeho bytu!
22 let na realitním trhu ve Zlínském kraji
vyřídíme za vás všechny formality, výhodné financování
nejširší inzerce nemovitostí, prověření kupující!

VOLEJTE ZDARMA  800 ZVONEK (800 986 635)

1.199.000 Kč

1+kk Zlín - Zelinova, okres ZL
Nový zděný byt v příjemné lokalitě U Cen-
trálního parku, 4.p/4, plocha 31 m2 + tera-
sa, OV, ihned k nastěhování!
Tel.: 603 246 680 N05449

SLEVA! 928.400 Kč

1+1 Zlín - Družstevní, okres ZL
Zrekonstruovaný byt 1+1 s balkonem na 
Jižních Svazích, 3.p/5, 31 m2, zrekonstru-
ovaná kuchyňská linka, MHD, OV.
Tel.: 603 246 680 N10166

NOVINKA! 900.000 Kč

2+kk Otrokovice, okres ZL
Byt 2+kk v 1.NP pětipodlažního, revitalizo-
vaného, panelového domu, plocha 53 m2, 
2x balkon, byt po rekonstrukci, OV.
Tel.: 603 246 680 N10299

NOVINKA!

1.889.000 Kč

2+kk Zlín - Prlovská, okres ZL
Byt 2+kk v půdní nástavbě v klidné lokali-
tě nedaleko centra, 3.p/3, 65 m2, balkon, 
vlastní plyn. topení, velmi nízké náklady.
Tel.: 603 246 680 N10049

SUPER!

Info v RK

2+1 Zlín - Dětská, okres ZL
Byt 2+1 po kompletní rekonstrukci, 4.p/4, 
62 m2, nová kuchyňská linka se spotřebi-
či, lodžie, vyřídíme výhodné financování.
Tel.: 603 246 680 N09722

560.000 Kč

1+1 Vsetín - Dolní Jasenka, okres VS
Byt 1+1 v původním stavu s výhledem do 
zeleně, 6.p/7, plocha 35 m2, lodžie, nízké 
náklady na provoz bytu, DB.
Tel.: 603 246 680 N10247

NOVINKA!

800.000 Kč

3+1 Bojkovice, okres UH
Prodej družstevního bytu 3+1 v ul. Máne-
sova, 4.p/4, plocha 74 m2, neprůchozí po-
koje, balkon, nová okna, vlastní topení.
Tel.: 603 246 680 N10092

SUPER!

ZAREGISTRUJTE SI ZASÍLÁNÍ NOVINEK na www.zvonek.cz a již vám žádná nová nemovitost neuteče!

INZERCE

K hypotečnímu úvěru
od Oberbank
získejte aktivní účet

Žirokonto Plus* 

3 roky ZDARMA

A přechod k Oberbank vyřídíme za Vás…

Další informace na
www.oberbank.cz/zirokontoplus

Filiálka Zlín
Osvoboditelů 91 (u Městského divadla)
+420 577 054 521, zlin@oberbank.cz

*Vedení účtu Oberbank Žirokonto Plus zdarma 3 roky.
Podmínkou je měsíční příchozí platba na účet 15 000 Kč a sjednání hypotečního 
úvěru. Platí pro nové účty otevřené v období od 1. 10. 2014 do odvolání.
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Vybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž BYTY prodej

1.300.000 Kč

3+1 Holešov - Dukelská, okres KM
Byt 3+1 v klidné lokalitě, nízké náklady na 
bydlení, dům je po revitalizaci, plocha 70 
m2, 6.p/7, nová střecha, zateplení, OV.
Tel.: 603 246 680 N10010

850.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Pěkný byt 3+1 s lodžií v domě po kompletní 
revitalizaci, nová střecha, zateplení, 6.p/6, 
plocha 72 m2, neprůchozí pokoje, DB.
Tel.: 603 246 680 N09146

2.740.000 Kč

4+1 Vizovice, okres ZL
Nadstandardní mezonetový byt 4+1 v lo-
kalitě Janova Hora, plocha 132 m2, 3.p/4, 
šatna, příjemné bydlení v klidné lokalitě.
Tel.: 603 246 680 N09869

1.849.000 Kč

4+kk Otrokovice - Trávníky, okres ZL
Nadstandardní prostorný byt 4+kk v klid-
ném prostředí s možností dotápění krbo-
vými kamny, 4.p/4, 90 m2, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 N09311

SLEVA!

1.550.000 Kč

3+1 Vsetín - Rybníky, okres VS
Zděný byt 3+1 po kompletní rekonstruk-
ci, 2.p/5, plocha 68 m2, balkon, 2 sklepy,
zastávka MHD u domu, klidná lokalita, OV.
Tel.: 603 246 680 N10221

NOVINKA! 1.499.000 Kč

4+1 Zlín - Ševcovská, okres ZL
Prostorný byt 4+1 v centru Zlína, nová 
okna, zděné jádro, 13.p/14, plocha 84 m2, 
balkon, pěkný výhled, OV.
Tel.: 603 246 680 N10193

NOVINKA!2.490.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Atraktivní zděný byt 3+1 v centru Zlína, 
po kompletní rekonstrukci, 3.p/4, 92 m2, 
lukrativní poloha, 2x balkon. 
Tel.: 603 246 680 N09823

SUPER!

1.250.000 Kč

3+1 Zlín - centrum, okres ZL
Pěkně řešený byt 3+1 nedaleko centra 
Zlína, 4.p/4, plocha 58 m2, nové rozvody 
elektřiny, nízké náklady na bydlení.
Tel.: 603 246 680 N10167

SUPER!1.100.000 Kč

3+1 Vsetín - Ohrada, okres VS
Prodej většího bytu 3+1 v atraktivní lokalitě, 
lodžie, orientace JZ, 1.p/5, 71 m2, výtah, pů-
vodní udržovaný stav, šatna, nová okna.
Tel.: 603 246 680 N10127

1.300.000 Kč

3+1 Bojkovice, okres UH
Prostorný zrekonstruovaný byt 3+1 v Boj-
kovicích, klidné bydlení, díky zahrádce
a prostoru srovnatelné s bydlením v RD.
Tel.: 603 246 680 N09971

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Nové Štěpnice

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

· nové byty 2+kk a 4+kk 
· prostorné terasy, garáže
· byt 2+kk - 1.899.000 Kč
· byt 4+kk - 3.399.000 Kč
· výstavba dalšího bloku A2:
  dokončení 2015!

POSLEDNÍ 
VOLNÉ BYTY 
IHNED
K NASTĚHO-
VÁNÍ!

 Tak trochu jiná banka. 
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INZERCE

KOMPLETNÍ NABÍDKA NA WWW.ZVONEK.CZ

Blok A2 ve výstavbě! PRODEJ BYTŮ ZAHÁJEN!
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NOVÉ BYTY Kompletní nabídku nových bytů
naleznete na www.zvonek.cz

DOKONČENÍ: 
ŘÍJEN 2016

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

Nové byty U CENTRÁLNÍHO PARKU II

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• prostorné balkony a terasy
• výborná lokalita nedaleko lesa
• bytový dům B11: dokončeno
• bytový dům B12: podzim 2015

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

Nové byty ZLÍN - PODLESÍ

• nové byty o velikostech 3+kk a 4+kk
• atraktivní lokalita s krásným výhledem
• garážové stání a sklep v ceně
• 3+kk od 2.339.460 Kč
• 4+kk od 3.639.220 Kč

Infolinka: 603 246 680  www.zvonek.cz

Nejžádaněj
ší 

nové byty
ve Zlíně!

Nové byty nedaleko centra ZLÍN - VRŠAVA

STŘEDA 11.2.2015 
14-16 hod.

STŘEDA 4.3.2015 
14-16 hod.

PROHLÍDKOVÉ ODPOLEDNE!

• moderní bydlení pro náročné nedaleko centra
• byty o velikostech 3+kk, 4+kk, 5+kk
• možnost spojování bytů
• garáž, parkovací místo, sklep
• předzahrádka ke každému bytu
• energetická náročnost: B (vyhl. 148/2007 Sb.)
Ceny: byt 3+kk - 3.999.000 Kč vč. garáže a pozemku!

DOKONČENÍ 
JARO 2015!

Prohlédněte

 si nové byty na

  vlastní oči!

Zlín, tř. T. Bati 199
(vedle Potrefené husy)

cestovní agentura

tel.: 734 302 564        www.cazvonek.cz

• LAST MINUTE lyžařské zájezdy
• FIRST MINUTE letní dovolená
• ZVÝHODNĚNÉ POBYTY U MOŘE pro osoby
   starší 55 let s doprovodem ZDARMA

PLÁNUJETE DOVOLENOU?
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INZERCE

www.zvonek.cz
15

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

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

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

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

velký výběr hotových jídel, minutek, 

restaurace u dvou slunečnic

INZERCE

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 ·  � remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

RESTAURACE U DVOU SLUNEČNIC

Út 24.2. - Ne 1.3.2015  ZVĚŘINOVÉ HODY!AKCE!

Prodáme vaši nemovitost i v Olomouckém kraji!

Chcete prodat nemovitost
v okr. Olomouc, Přerov, Prostějov?
Volejte tel.: 734 302 564

Petříkov - Ostružná, okres Jeseník
Prodej zavedeného atraktivního penzionu z roku 2007, 100 m od 
sjezdovky, parkoviště, 48 lůžek, podlahová plocha 544 m2. 
Kompletní vybavení penzionu v ceně.
Cena: 9.272.250 Kč   Tel.: 734 302 564

Olomoucký krajZAJISTÍME VÁM PRODEJ ČI PRONÁJEM
NEMOVITOSTI V TOMTO REGIONU!

INZERCE
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Realitní servis a distribuci tohoto magazínu v této lokalitě
provádí NÁŠ REALITNÍ SPECIALISTA. VOLEJTE TEL.: 603 246 680!

Přidejte se k nám na:
facebook.com/zvonek

Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.
Vsetín pobočka ZLÍN

tř. T. Bati 199 
vedle Potrefené husy

pobočka OTROKOVICE
náměstí 3. května 1342
vedle městské policie

pobočka UH. BROD
Moravská 82
v blízkosti Masarykova nám.

pob. BYSTŘICE P./H.
Palackého 709 
naproti městské knihovny

pobočka VSETÍN
Mostecká 361
budova Telefonica O2

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

Infolinka: 603 246 680, 577 200 100
Uh. Brod

Otrokovice

 
poboček

ve Zlínském 

kraji!

6

NAŠE POBOČKY

Více informací na tel.: 602 77 22 55            e-mail: miro@zvonek.cz

HLEDÁME DLOUHODOBÉ
SPOLUPRACOVNÍKY Z VAŠÍ OBCE!

TERMÍNY 
(začátek vždy v 16:00)

Jedná se o časově nenáročnou práci, vhodnou např. pro 
důchodce, maminky na mateřské, nevytížené lidi i ty, kteří 
do budoucna chtějí změnit profesi. Nejlepším můžeme do 
budoucna nabídnou práci na HPP. Možnost přivýdělku až 
20.000 Kč měsíčně.

ZVEME VÁS NA SEMINÁŘ,
KDE SE DOZVÍTE VÍCE!

CHCETE PRODAT NEBO KOUPIT BYT ČI DŮM V PRAZE?

Volejte nebo SMS na tel.: 605 981 494

Obraťte se na nás!
• Zajistíme vám kompletní realitní servis!
• Při koupi vám pomůžeme ušetřit statisíce!
• 22 let zkušeností na realitním trhu v ČR!

POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ
REALITNÍ SLUŽBY I V PRAZE A OKOLÍ!

Vsetín:
 10.2. a 3.3.2015

Uherské Hradiště: 
11.2. a 4.3.2015

Zlín:
 12.2. a 5.3.2015


