
4+kk Zlín - Vršava, okres Zlín
Nadstandardní mezonetový byt 4+kk s velkou
zahradní terasou a garáží (v ceně), plocha  
bytu 93 m2 + terasa. Dokončení: léto 2015.
Tel.: 603 246 680 N08530

3+kk Zlín - Podlesí, okres Zlín
Nové byty 3+kk s krásným výhledem do okolí,
plochy bytů 80 - 109 m2, balkon, garážové 
stání (v ceně). Dokončení: říjen 2016.
Tel.: 603 246 680 N09468

3+kk Zlín - Vršava, okres Zlín
Byt 3+kk s balkonem, plocha bytu 98 m2, 
ve 2.NP nově postaveného bytového domu
v klidné lokalitě v dosahu MHD a blízkosti lesa.
Tel.: 603 246 680 N02882

3.999.000 Kč od 2.339.460 Kč 3.090.000 Kč

16. a 17. července 3. a 4. září 2015

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA

NOVÉ BYDLENÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Nové byty UH. HRADIŠTĚ
  Nové Štěpnice

Nové byty ZLÍN
  U Centrálního parku II

VYMĚŇTE STARÝ 
BYT ZA NOVÝ!
Volejte   603 246 680

KOMPLETNÍ SERVIS PRO VÁS:

PRODÁME VÝHODNĚ VÁŠ BYT!

VYŘÍDÍME HYPOTÉKU!
POMŮŽEME VÁM
SE STĚHOVÁNÍM DO NOVÉHO!

BPENB BPENB CPENB



čt 16. července 2015  pá 17. července 2015   15-18 hodin

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Prohlédněte
si nové byty!

Infolinka: 603 246 680  www.zvonek.cz

Nejžádanější nové byty ve Zlíně!  ZLÍN - U Centrálního parku II

VÝHRADNÍ PRODEJCE: INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VYUŽIJTE  
VÝHODNÉ 
sazby DPH do

 do konce roku
 2011!

• Nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• U každého bytu terasa či balkón
• Promyšlené dispoziční uspořádání bytů
• Výborná lokalita nedaleko lesa
• Bezproblémové parkování
• Vysoká úroveň standardu
• Ověřená kvalita developera

Bytové domy Zlín - U Centrálního parku

INVESTOR: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ:

VÝHRADNÍ PRODEJCE:

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

NOVINKA!

development, a.s.

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• prostorné balkony a terasy
• krásné výhledy do okolí
• příjemná lokalita u lesa
• bezproblémové parkování
• ceny od 1.279.000 Kč
• dokončení B12 - 10/2015
• dokončení B13 - 12/2016

ZAHÁJENÍ
PRODEJE BYTŮ V B13!

BPENB

Infolinka: 603 246 680  www.zvonek.cz

Nové byty UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Nové Štěpnice

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• 5 minut chůze od centra města
• prostorné terasy, moderní dispozice
• v ceně kompletní dokončení
• ceny od 1.199.000 Kč
Dokončení:
• bytový dům A2 - jaro 2016
• bytový dům B2/B3 - zima 2016

ZAHAJUJEME
PRODEJ BYTŮ V B2/B3!

PRO MIMOŘÁDNÝ ZÁJEM

VÝHRADNÍ
PRODEJCE:

INVESTOR:
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development, a.s.

CPENB

Infolinka: 603 246 680  www.zvonek.cz

Nové nadstandardní byty s garáží a zahradou ZLÍN - VRŠAVA

• moderní bydlení pro náročné poblíž centra
• luxusní byty o velikostech 3+kk - 5+kk
• prostorné terasy, garáž, sklep v ceně bytu
• ceny od 3.299.000 Kč (byt 3+kk s garáží)

• bytový dům A - vyprodáno!
• bytový dům B - poslední volný byt 4+kk
• bytový dům C - prodej zahájen!

VÝHRADNÍ
PRODEJCE:

INVESTOR:

BPENB

čt 3. září 2015    pá 4. září 2015         15-18 hodin
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JAK JSTE SPOKOJEN(A)
S NOVÝM BYDLENÍM 
VE ZLÍNĚ ČI UHERSKÉM 
HRADIŠTI?

ANKETNÍ 
OTÁZKA

Nové byty ⋅ Zlín  ⋅ Uh. Hradiště

Jelikož bydlím na Již-
ních Svazích od dět-
ství, je mi tato loka-
lita velmi blízká a se 
svým bydlením jsem 

spokojena. Bydlím na ulici Zelinova, 
která se nachází v blízkosti lesa, což 
považuji ze velkou přednost. Dále se 
v blízkosti domu rozléhá rozsáhlý park, 
který je možné využít ke sportovním 
aktivitám nebo k procházkám. Dále je 
třeba zmínit, že v této lokalitě je mno-
ho dětských hřišť, což ocení převším 
rodiny s dětmi. Se službami Agentury 
Zvonek jsem byla také spokojena, vře-
le doporučuji.

Petra Škubalová, 
majitelka nového 
bytu ve Zlíně

S bydlením v novostav-
bě v lokalitě Zelinova 
jsem velmi spokojená. 
Po 10 letech stěhování 

se po podnájmech je pro mne koupě 
vlastního bytu splněný sen. Předností 
lokality U Centrálního parku je zejména 
krásný výhled. Jedná se o klidné místo 
a velmi kladně hodnotím blízkost lesa, 
kde ráda aktivně trávím volný čas. 
Vlastní byt jsem hledala delší dobu 
a musím říci, že tato novostavba vyniká 
nadprůměrnou kvalitou provedení. Jed-
nání s realitní Agenturou Zvonek bylo 
velmi rychlé a vstřícné.

Tereza Kocfeldová, 
majitelka nového 
bytu ve Zlíně

S bydlením v Nových 
Štěpnicích v Uh. Hra-
dišti jsem zatím velmi 
spokojený. Kdybych to 
měl říct pouze jedním 

slovem, tak prostě super! Velkou vý-
hodou je dobrá dostupnost lokality do 
centra a také do nemocnice. Rodiny 
s dětmi pak jistě ocení, že je v blízkosti 
škola, školka i obchod. Byt jsem kupo-
val přes pana Tomaňu, jednání s ním 
proběhlo bez chybičky.

Ing. Josef  Hošek, 
majitel nového bytu 
v Uh. Hradišti

Je to již více než 10 let, kdy byl na Kozlově 
Žlebu zahájen projekt výstavby nejžáda-
nějších nových bytů ve Zlíně. Do dnešního 
dne zde bylo dokončeno celkem 11 byto-
vých domů, dvanáctý bude pro nové ma-
jitele připraven již v průběhu října 2015. 
Lokalita "U Centrálního parku" se stala 
mezi zájemci o bydlení velmi oblíbenou 
a to nejen díky výhodnému umístění, kdy 
se nachází v blízkosti lesa, parku, sportov-
ního vyžití, dětských hřišť, ale také díky 
blízkosti kompletní sítě obchodů a služeb 
(školy, školky, lékaři, pošta, MHD a další). 
Dalšími klady jsou prostorné terasy s krás-
nými výhledy, funkčně řešené dispozice 
bytů a technická kvalita provedení stavby! 

O vysoké kvalitě výstavby svědčí fakt, že 
klienti si zde kupují byty opakovaně. Ne-
jednou se na nás obrátil pár, který v minu-
losti koupil byt 1+kk či 2+kk, že má zájem 
o koupi bytu většího a to většinou z dů-
vodu přírůstku v rodině. Zároveň se jedná 
o vyhledávanou formu investice. Klienti si 

zde kupují byty (někteří opět opakovaně), 
které následně, díky nízkým nákladům na 
energie, výhodně pronajímají.

Zaujal vás také projekt "U Centrálního par-
ku"? Máme pro vás důležitou zprávu: dne 
16. 7. 2015 bude pro velký zájem klientů 
zahájen prodej BYTOVÉHO DOMU B13. Zá-
jemci si budou moci vybírat z 39 bytů o ve-
likostech 1+kk až 4+kk, rozmístěných v šesti 
podlažích. V podzemní části domu budou 
umístěny garáže. Výstavba domu bude za-
hájena letos na podzim, dokončení bytů je 
plánováno na přelomu 2016/2017.

Využijte aktuální nízké sazby hypoték 
a zarezervujte si své nové bydlení již na 
DNU OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná 
ve čtvrtek 16. 7. 2015 a v pátek 17. 7. 2015 
od 15 do 18 hodin. V rámci této akce bu-
dou zájemcům přednostně představeny 
ceny bytů! Informace budou následně 
zveřejněny také na webových stránkách 
www.zvonek.cz/novebytyzlin. 

Na úspěch zlínské výstavby navázala 
v roce 2012 výstavba nových bytů v loka-
litě Nové Štěpnice v Uherském Hradišti. 
Jedná se o unikátní lokalitu, která se na-
chází v blízkosti centra města, obchodů 
a služeb a nabízí nadstandardní bydlení. 
Zájem o byty v této lokalitě překonal naše 
prvotní odhady. Aktuálně probíhá výstav-
ba třetího bytového domu, který bude 
dokončen na jaře 2016 a kde je již prodáno 
více než 90% bytů!

Díky velkému zájmu klientů bude během 
DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ zahájen prodej 
dalšího bytového domu s označením B2/B3. 
Výstavba bude zahájena již na podzim 
2015, dokončení je plánováno na přelomu 
2016/2017! Pokud zvažujete koupi nového 
bydlení v Uherském Hradišti, nenechte si 
ujít DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ a přednostně 
si rezervujte své nové bydlení!

Nové byty ve Zlíně - výstavba pokračuje!

Nové byty v Uherském Hradišti
Zahájení prodeje bytového domu B2/B3!

Více informací naleznete na
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