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NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Zlín - Obeciny, okres Zlín
Rodinný dům 4+1 s dvougaráží a dílnou
v klidné části Zlín, po kompletní rekonstrukci,
u domu je venkovní posezení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10520

Vsetín, okres Vsetín
RD ve vilové čtvrti nabízí dvougenerační
bydlení, možnost využití přízemí k jiným
účelům (ordinace, kancelář), pozemek 900 m2.
Tel.: 603 246 680 N11229

4.290.000 Kč 4.690.000 Kč
GPENB

Kunovice, okres Uherské Hradiště
Rodinný dům 4+1 s průjezdem v klidné ulici, 
dvorek s dílnou, ústřední topení s plynovým
kotlem, po částečné rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N11349

899.000 Kč
GPENBPENB

Potřebujete rychle peníze? Mimořádná nabídka!

Neváhejte a ihned volejte na tel.: 734 302 564 

DŮVODŮ PROČ PRODAT
NEMOVITOST PRÁVĚ TEĎ!

AŽ ZA 120% OBVYKLÉ VÝKUPNÍ CENY120%
VYKOUPÍME VÁŠ BYT, DŮM, CHATU

Potřebujete rychle peníze? Mimořádná nabídka!

Neváhejte a ihned volejte na tel.: 734 302 564 

OBVYKLÉ VÝKUPNÍ CENY
VYKOUPÍME VÁŠ BYT, DŮM, CHATU



INZERCE

Více informací naleznete na www.zvonek.cz a na tel.: 603 246 680

Nové byty Zlín - Vršava Nové byty Zlín - Vršava

Nové byty Zlín - Podlesí Nové byty Zlín - Kúty

Zveme vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve středu 11.5.2016 od 14 do 18 hod.

 Tak trochu jiná banka. 
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kvalitní značkové sedací soupravy

areál Svit, bud. 51, 1. patro, naproti polikliniky
                      www.bospol.cz

kožené i látkové, výroba na míru

aksamite

steinhoff

schillig
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Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.

Vsetín

Vážení čtenáři,

ve svém deníku mám na prvním řádku napsané 
motto: „Neodvážit se je osudné“. Člověk často 
v životě více lituje toho, co neudělal, než toho, 
co udělal. Platí to pro všechny oblasti života. 
Například když si vybíráte povolání a nemáte 
odvahu jít do rizika, že to u zkoušek nevyjde, 
když máte oslovit muže či ženu svých snů
a bojíte se odmítnutí - ale platí to i při řešení 
bydlení!

Hodně lidí se těžko rozhoduje při prodeji 
nemovitosti, ke které má citový vztah. Často 
se hledají výmluvy: "Je to rodinné stříbro, děda 
by se v hrobě obrátil, kdybych ten pozemek 
prodal", atd. A přitom se může prošvihnout 
ideální okamžik pro prodej. Právě teď je 
například optimální doba pro prodej bytu nebo 
domu ve větším městě.

Podobné je to při rozhodování o koupi 
nemovitosti. Mít či nemít odvahu jít za svým 
snem a třeba i zdravě zariskovat rozhoduje 
o formě a úrovni bydlení často na celý život. 
Důležité může být poradit se s dobrým 
odborníkem na danou problematiku a jednat.

P.S.: Na druhém řádku mého deníku je napsáno: 
"Na velkých hodinách času stojí jediné slovo: 
TEĎ. Po ulici POTOM se dojde k domu NIKDY".
V tomto domě se ale neschováte nejen před 
špatným počasím, ale ani před špatným 
svědomím.

Hodně odvahy v oblasti transakcí s  nemovitostmi
vám přeje

Dr. Miroslav Zvonek

Představujeme Vám makléře měsíce
Pan Jiří Tomaňa se jako realitní
makléř zaměřuje především na
oblast Uherského Hradiště a blíz-
kého okolí. Pokud zvažujete pro-
dej či koupi nemovitosti v této 
oblasti, neváhejte se na něj ob-
rátit jako na jednoho z našich 
nejzkušenějších makléřů.

Po jakých nemovitostech je mo-
mentálně největší poptávka?
Jednoznačně největší poptávka 
je nyní po bytech o velikostech 
2+1 či 3+1 s cenou okolo 1,5 mil. 
Kč. Dále klienti velmi často hle-
dají rodinné domy či pozemky
s dobrou dostupností služeb
a s cenou v rozmezí půl až 3 mi-
liony korun a to v závislosti na 
stavu nemovitosti a dalších ná-
kladech souvisejících s realizací 
oprav, rekonstrukcí či případné 
výstavby. 

Co si myslíte, že 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 vás na práci realitního mak-
léře nejvíce baví? 
Nezávislost, vlastní rozhodová-
ní, plánování svého času a mož-
nost využití intuice. 

Co považujete za největší pra-
covní úspěch?
Pro mne je úspěch každý ob-
chod, kde na konci obchodu jsou 
spokojení klienti a to jak na stra-
ně prodávajících, tak na straně 
kupujících. 

Můžete nám prozradit, jak jste 
se stal realitním makléřem? 
V realitách působím od roku 
2012, ale v podstatě celý profesní 
život jsem pracoval s lidmi, a to 
v oblasti marketingu a obchodu. 
Na základě získaných zkušeností 
z předchozích zaměstnání jsem 
hledal pracovní oblast, kde by 
záleželo čistě na mých zkuše-
nostech, nasazení a obchodním 
talentu. Hledal jsem práci, kde 
mi nikdo nebude určovat jak
a co mám dělat, práci, která není 
časově omezena. A právě práce
realitního makléře mi toto nabízí.

JIŘÍ TOMAŇA
pobočka Uherské Hradiště

+420 734 750 933
tomana@zvonek.cz
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Vsaďte na tradici a zkušenosti při prodeji Vaší nemovitosti!

Doporučujeme!

Blatnice pod Svatým Antonínkem, okres HO
Cihlový rodinný dům se zahradou, vinným 
sklepem a hospodářskými budovami v pří-
jemné lokalitě. V přízemí se nachází obýva-
cí pokoj s kuchyní, komora, pokoj se sprch. 
koutem, v patře je nová koupelna, balkon, 
ložnice, dětský pokoj, pracovna. V zadní 
části domu je samostatná bytová jednotka 
2+kk s koupelnou. Součástí domu jsou dva 
vinné sklepy, nad nimiž je místnost určená 
k posezení, dílna, stodola. Za domem je ro-
vinatá zahrada s ovocnými stromy. Topení 
ústřední plynové a krbová kamna.
Tel.: 603 246 680 N11360

1.195.000 KčNOVINKA!

"Prostorný rodinný 
dům se zahradou
a vinným sklepem 

v příjemné 
lokalitě!"

JIŘÍ TOMAŇA

Velké Karlovice, okres VS
Penzion Velké Karlovice, Jezerné - původní 
rekreační chata k rekonstrukci. Třípodlaž-
ní roubená stavba s kamenným základem, 
střecha kryta hliníkovým plechem, okna 
původní dřevěná. Inženýrské sítě u domu. 
Stavba je umístěna ve vyhledávané re-
kreační lokalitě s výbornou dostupností 
do centra obce, k nejbližšímu lyžařskému 
středisku Kyčerka 1,5 km, stejně tak i ke 
koupališti. Nemovitost s přilehlým pozem-
kem má celkovou výměru 1.600 m2, příjezd 
po zpevněné komunikaci v majetku obce.
Tel.: 603 246 680 N11366

3.600.000 KčNOVINKA!

"Penzion
v atraktivní lokalitě 

k rekonstrukci 
podle představ 

klienta!"

LIBUŠE MARTINKOVÁ

Újezdec, okres UH
Rodinný dům v Újezdci byl postaven v letech 
1969 - 1973. V 1.NP je vstup do domu, obýva-
cí pokoj, jídelna, 2 pokoje, kuchyňský kout, 
koupelna, WC, vstup do sklepa a do 2.NP, ve 
kterém je obytný pokoj s kuchyní, dva další 
obytné pokoje, koupelna, WC, spíž. K domu 
přiléhá pěkná zahrada, sklípek, součás-
tí sklepa je garáž. Objekt je napojen na síť 
elektro, plynu. Voda je čerpána ze společné 
studny, přípojka vodovodního řadu je před 
domem. Ústřední topení s plynovým kot-
lem. Pozemek o ploše 963 m2.
Tel.: 603 246 680 N10966

1.790.000 KčSUPER!

"Velmi prostorný 
rodinný dům 

vhodný pro klidné 
bydlení větší 

rodiny či dvou 
generací!"

KATEŘINA KOLOMAZNÍKOVÁ

Zlín - Kostelec, okres ZL
Atraktivní pozemek k výstavbě RD se sí-
těmi - možnost rychlé stavby. Jedná se
o slunný pozemek o velikost 1.530 m2, leží-
cí na hranici katastrů Kostelec a Štípa, na 
klidném místě. Pozemek je určen pro velmi 
náročné klienty a je možná i výstavba dvoj-
domku. Z jedné strany pozemek přiléhá
k malému potůčku, z druhé strany sousedí 
s novým domem. Pozemek je rovinatý, pří-
jezd zajišťuje asfaltová komunikace, k dis-
pozici jsou všechny inž. sítě. Zajistíme vám 
výstavbu RD na tomto hezkém pozemku!
Tel.: 603 246 680 N11245

6.199.000 KčNOVINKA!

"Zajistíme 
vám výstavbu 

rodinného domu 
na atraktivním 

pozemku ve Zlíně
- Kostelci!"

MGR. ANNA ZVONKOVÁ

Želechovice nad Dřevnicí, okres ZL
Celoročně obyvatelná chalupa v lokalitě 
Nad Uhliskem. Chalupa je zděná o výměře 
57 m2 a skládá se ze vstupní verandy, kuchy-
ně s jídelnou, obývacího pokoje, ložnice, 
koupelny a WC. Součástí domu je i podskle-
pená terasa s krásným výhledem do okolí. 
U domu je vlastní studna, elektřina 220/380 
V. Vytápění chalupy je řešeno kamny a elek-
trickými přímotopy, ohřev vody průtokovým 
ohřívačem. U domu se nachází prostorná 
zahrada, která poskytuje klid a soukromí, je 
celodenně osluněná, možnost bazénu.
Tel.: 603 246 680 N11394

1.090.000 KčNOVINKA!

"Hezká celoročně 
obyvatelná 

chalupa s krásnou 
zahradou

v příjemné části 
Želechovic!"

MGR. MIROSLAV ZVONEK

GPENB

GPENB

GPENB

GPENB

PŘÍKLAD REALIZACE

CPENB
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7 DŮVODŮ PROČ VÝHODNĚ PRODAT
NEMOVITOST PRÁVĚ TEĎ!

Zvažujete již delší dobu prodej nemo-
vitosti? Toužíte po změně svého byd-
lení, ale máte obavy z věcí, které jsou
s prodejem spojeny? Nebo vlastníte 
nemovitost, kterou nevyužíváte a máte
s ní jen starosti? Již své rozhodnutí dále 
neodkládejte a začněte jednat. Nejlepší 
období pro prodej nemovitosti je tady!

Možná se ale ptáte, proč právě teď? 
Připravili jsme pro vás 7 důvodů, které 
vás přesvědčí, že prodej nemovitosti 
již není třeba odkládat.

1. Ceny nemovitostí stoupají!
Ceny nemovitostí dosahují svá histo-
rická maxima a začínají se přibližovat 
hodnotám před krizí v roce 2008. Na-
bídka nemovitostí je omezená, naopak 
poptávka po koupi je velká, díky čemuž 
ceny stále rostou. Situace se však může 
brzy změnit a kupující mohou začít
vyčkávat na zlevnění. Tím by mohlo dojít 
ke zpomalení realitního trhu a násled-
nému snížení cen. Využijte aktuálního
stavu, kdy za svou nemovitost můžete 
nyní získat nejvyšší možnou cenu!

2. Hezké počasí zvyšuje prodejní cenu! 
Když svítí sluníčko, vše vypadá mno-
hem lépe. Příroda se začíná probouzet, 

po dlouhé zimě přicházejí slunečné 
dny. Především rodinné domy, chaty 
a pozemky jsou nejvíce atraktivní na 
jaře. Ale týká se to také bytů, kdy okolí
domu vypadá díky zeleni mnohem 
přívětivěji. Nemovitost je také možné
oživit různými květy, například muškáty
vytvoří krásný první dojem.

3. Jaro je obdobím budování! 
Lidé hledají nemovitosti ke koupi a zvy-
šuje se poptávka po novém bydlení. 
Velká část poptávajících se snaží koupi 
nemovitosti realizovat na jaře, aby si 
léto mohli užívat již v klidu a bez starostí
v novém. Pokud je nemovitost v pů-
vodním stavu, letní období pak využijí 
k potřebné rekonstrukci. 

4. Výhodné sazby hypoték! 
Dalším, více racionálním důvodem pro 
prodej, jsou nízké úrokové sazby. Úroky
se stále drží okolo 2%, což umožňuje 
koupi i zájemcům bez hotovosti! Banky 
však postupně začínají zpřísňovat pod-
mínky pro udělení hypoték a je otázkou 
času, kdy začnou růst také sazby. 

5. Vše zařídíme za vás!
Pokud vás děsí představa papírování
a běhání po úřadech a institucích, ne-

zoufejte. Všechny formality spojené
s prodejem můžete svěřit našim zkuše-
ným makléřům. Prodej proběhne zcela 
bez starostí a makléř se o vše posta-
rá za vás. V případě, že je nemovitost 
neobydlená, realitní makléř může po 
dohodě realizovat prohlídky i bez vaší 
účasti. 

6. BONUSOVÉ SLUŽBY ZDARMA!
V případě prodeje přes realitní kance-
lář ZVONEK máme pro vás a vámi pro-
dávanou nemovitost připraveny extra 
bonusové služby navíc. Mezi ně patří 
například exkluzivní inzerát v tomto 
realitním magazínu, prezentace nemo-
vitosti na sociálních sítích či videopro-
hlídka, díky které získají zájemci lepší 
představu, jak nabízená nemovitost ve 
skutečnosti vypadá.

7. Zajistíme vyklizení i stěhování! 
Děsí vás stěhování? Je nemovitost, kte-
rou chcete prodat, plná starých a ne-
potřebných věcí? I s tímto si poradíme. 
Náš Zlatý soused vám pomůže nejen
s vyklizením či stěhováním, ale může 
vám zajistit také další řemeslné práce. 
Navíc na všechny služby získáte slevu 
10%! 
     Mgr. Eliška Zvonková

tel.: 603 701 921,  navratil.zlin@seznam.cz

POKRÝVAČSTVÍ
Roman Navrátil

INZERCE

CHCETE VĚDĚT, ZA JAKOU CENU JE MOŽNÉ
PRODAT VAŠI NEMOVITOST?

Kontaktujte naše realitní specialisty na tel.: 603 246 680
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NOVÉ BYTY

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk
• lokalita Nové Štěpnice, ul. Zahrádky
• 5 minut chůze od centra města
• každý byt má prostornou terasu
• moderní dispozice, výtah
• DOKONČENÍ: dům B2/B3 - JARO 2017

Nové byty UHERSKÉ HRADIŠTĚ

PRODÁNO JIŽ 90% BYTŮ

BPENB

Infolinka: 603 246 680      www.zvonek.cz

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk ve Zlíně
• prostorné balkony a terasy
• krásné výhledy do okolí
• příjemná lokalita u lesa
• bezproblémové parkování
• DOKONČENÍ: B13 - JARO 2017

Nové byty U CENTRÁLNÍHO PARKU II

BPENB

REZERVOVÁNO JIŽ 90% BYTŮ

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 ·  fi remní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

INZERCE
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INZERCE

SPRÁVA
PRONÁJMU

Starosti s nájemníky 
přenechejte nám!
NABÍZÍME kompletní správu pronajímané jednotky: 
• komunikace s nájemníky
• výběr nájemného a kontrola objektu
• řešení všech možných situací

spojených s nájmem, např.
opravy v nájmu, opoždění 
platby nájemného či 
aktualizaci smluv 

VYZKOUŠEJTE NAŠE 
SLUŽBY = 1. MĚSÍC 

ZDARMA!

Zlín, tř. T. Bati 199 (vedle Potrefené husy)
tel.: 734 302 564, spravapronajmu@zvonek.cz
www.spravapronajmu.zvonek.cz

ZLATÝ SOUSED
ŘEMESLNÉ PRÁCE VŠEHO DRUHU

Máte souseda, který umí opravit skoro všechno a to v době, 
kdy to nejvíc potřebujete? Tak to jste šťastní lidé!

Ne každý má ale takové štěstí. Právě pro ty
z Vás zavádíme novou službu:

ZLATÝ SOUSED – pomocník či odborník
pro každou příležitost! 

ZLATÝ SOUSED NABÍZÍ 
NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY:

• údržba zahrady
• malířské služby
• vodo - topo - plyn
• stěhování a vyklízení bytů a domů
• jednorázový i pravidelný úklid,

mytí oken, čištění koberců
• podlahářské práce
• zednické práce
• geodetická činnost a další!

Od jednorázové služby
až po kompletní servis!

Tel.: 734 750 937  |  www.zlatysoused.cz
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POBOČKA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
J. Stancla 151 (u bočního vchodu pasáže Slunce)

850 Kč/m2

Vésky, okres UH
Stavební pozemek 4.110 m2 v klidné části 
obce, kompletní inženýrské sítě v blízkos-
ti, možnost rozdělení pozemku na části.
Tel.: 603 246 680 N11352

NOVINKA! 399.000 Kč

Míkovice, okres UH
Prodej pozemku - orné půdy v Míkovicích, 
v lokalitě určené k zástavbě, pozemek má 
plochu 3.787 m2.
Tel.: 603 246 680 N11239

SLEVA!

2.000.000 Kč

3+1 Babice, okres UH
Prostorný byt 3+1 po částečné rekon-
strukci s vybavením, balkonem a zahrád-
kou v klidné části obce, 1.p/2, 92 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11397

NOVINKA!

PENB

Hotel a restaurace Uh. Ostroh, okres UH
Prodej objektů k podnikání v centru měs-
ta, v těsné blízkosti cyklostezky a Baťova 
kanálu, přístav je přímo za budovou.
Tel.: 603 246 680 N11034

Info v RK

PENB

Stupava, okres UH
Přízemní zděný dům 2+1 po kompletní re-
konstrukci, průjezd s elektricky ovládanými 
vraty, vytápění velkými krbovými kamny.
Tel.: 603 246 680 N11258

1.750.000 KčSLEVA!

PENB

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

520.000 KčSLEVA!

PENB

Uherský Ostroh, okres UH
Patrový, cihlový RD 5+1 s komorou, tech-
nickou místností a dílnou, ústřední plyno-
vé topení, za domem se nachází dvorek.
Tel.: 603 246 680 N11116

880.000 KčSLEVA!

PENB

Uherský Ostroh, okres UH
Přízemní dům ze smíšeného zdiva, 2+1
s průjezdem, za domem se nachází dílna, 
ústřední plynové topení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N11057

420.000 Kč

PENB

Újezdec, okres UH
Velmi prostorný RD, vhodný pro klidné 
bydlení větší rodiny či dvou generací, 
pěkná zahrada, pozemek 963 m2, garáž.
Tel.: 603 246 680 N10966

1.790.000 Kč

PENB

Staré Město, okres UH
RD 3+1 v klidné lokalitě, možnost rozší-
ření o podkroví, ústřední topení, studna, 
garáž, nová střecha, malý dvorek.
Tel.: 603 246 680 N07972

1.795.000 Kč

GPENB

945.000 Kč

2+1 Uherský Ostroh, okres UH
Velký cihlový byt 2+1 v OV, plocha 76 m2, 
šatna, komora, samostatné plynové to-
pení, možnost přestavby na 3+1.
Tel.: 603 246 680 N10527

SLEVA!

PENB

940.000 Kč

2+1 Bojkovice, okres UH
Byt 2+1 po kompletní rekonstrukci, zděné 
jádro, 1.p/4, plocha 55 m2, balkon s krás-
ným výhledem na město, DB.
Tel.: 603 246 680 N11382

NOVINKA!

PENB

Osvětimany, okres UH
Pěkná, částečně podsklepená chata se 
zahradou u lesa, v klidné a vyhledávané 
lokalitě, elektřina, voda, zahrada 360 m2.
Tel.: 603 246 680 N10612

690.000 KčSUPER!

Kunovice, okres UH
Rodinný dům 4+1 s průjezdem v klidné 
ulici, dvorek s dílnou, ústřední topení
s plynovým kotlem, studna.
Tel.: 603 246 680 N11349

899.000 KčNOVINKA!

PENB

Starý Hrozenkov, okres UH
Rodinný dům 2+1 po rekonstrukci, nová kou-
pelna s WC, komín pro připojení krbových 
kamen, garáž, zahrada s ovocnými stromy.
Tel.: 603 246 680 N11404

1.290.000 KčNOVINKA!

PENB

Radim Perutka
perutka@zvonek.cz

Jiří Tomaňa
tomana@zvonek.cz

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?
Obraťte se na naše
realitní specialisty
v této lokalitě!

TEL.: 603 246 680 Mgr. Ladislava Kotačková
kotackova@zvonek.cz

1.850.000 Kč

4+1 Uh. Hradiště - Východ, okres UH
Prostorný družstevní byt 4+1, 4.p/4, plo-
cha 85 m2, možnost převodu do osobního 
vlastnictví, lodžie, velký sklep.
Tel.: 603 246 680 N10928

PENB
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 603 432 409       www.rezidenceuzamku.cz

REZIDENCE U ZÁMKU
ATRAKTIVNÍ BYTY
A NEBYTOVÉ PROSTORY
VE VSETÍNĚ

  BYTY O VELIKOSTECH 1+KK AŽ 6+KK
  NEBYTOVÉ PROSTORY
  ŽÁDANÁ LOKALITA U ZÁMKU
  KRÁSNÉ VÝHLEDY DO ZELENĚ
  MODERNÍ PROVEDENÍ
  PARKOVÁNÍ U DOMU
  SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Nadstandardní nové byty o velikostech 1+kk – 6+kk. 
Součástí budovy je výtah, mnoho úložných prostor, volba 
dispozic podle přání klienta.

Velikost bytů od 36 m2 po 199 m2 + komora a/nebo 
sklep.

Atypický byt v půdních prostorách – loftový či mezone-
tový byt o velikosti 200 m2 pro náročného zájemce.

Ceny: od 24.000 Kč/m2 včetně DPH

Všestranné využití: 
• sídlo či zastoupení fi rmy, advokátní kanceláře atd.
• jazykové školy, školící prostory, autoškoly, architekti
• zdravotnictví, rehabilitace, wellness, fi tness, sálové     
  aktivity (využití tělocvičny pro zaměstnance i klienty)

Plochy nebytových prostor: od 30 m2 do 200 m2

Ceny: od 23.000 Kč/m2 bez DPH

NEBYTOVÉ PROSTORY (1. a 2. patro budovy) BYTY (3. a 4. PATRO BUDOVY)

INVESTOR: 
NOVÉ BYTY VSETÍN s.r.o.

VÝHRADNÍ PRODEJCE:
AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.

PŘIPRAVUJEME!

PŘEDREZERVACE BYTŮ A KOMERČNÍCH PROSTOR ZAHÁJENA!

PŘÍKLAD DISPOZICE BYTU 4+KK, 95,61 m2
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Pržno u Vsetína, okres VS
Dům 4+1 s garáží a zahradou 440 m2 v cen-
tru obce, dům je určen k rekonstrukci dle 
představ zájemce, plyn u domu.
Tel.: 603 246 680 N11126

1.090.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Jarcová, okres VS
Dřevěná chata s číslem ev. s přilehlým 
pozemkem 1.600 m2, elektřina, voda, od-
pady, nádraží Bystřička (bus i vlak) 300 m.
Tel.: 603 246 680 N11347

750.000 KčNOVINKA!

PENB

Vsetín, okres VS
Rodinné bydlení v oblíbené lokalitě, vytá-
pění ústřední, garáž, zimní zahrada, obývací 
pokoj s jídelnou, 3 ložnice, zahrada 700 m2.
Tel.: 603 246 680 N11229

4.690.000 KčSUPER!

PENB

Penzion Velké Karlovice, okres VS
Třípodlažní roubená stavba s kamenným zá-
kladem, střecha kryta hliníkovým plechem, 
ve vyhledávané rekreační lokalitě Jezerné.
Tel.: 603 246 680 N11366

3.600.000 KčNOVINKA!

PENB

239.000 Kč

Zubří, okres VS
Slunný stavební pozemek určený pro 
výstavbu bydlení, oplocený, s ovocnými 
stromy, veškeré inž. sítě, plocha 530 m2.
Tel.: 603 246 680 N10369

350.000 Kč

Vsetín - Semetín, okres VS
Stavební pozemek o ploše 1.599 m2 k vý-
stavbě RD, všechny IS, slunná lokalita
s orientací na JV, v zastavěné části obce.
Tel.: 603 246 680 N10206

450.000 Kč

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

336.300 Kč

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

800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?POBOČKA VSETÍN

Mostecká 361 (budova Telefonica O2 - přízemí)

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

VLASTA MACHALOVÁ, DIS
pobočka Vsetín

+420 603 246 680
machalova@zvonek.cz

Halenkov, okres VS
Řadový rodinný dům se zahradou Halen-
kov, Lušová ve velmi dobrém a udržova-
ném stavu. V chráněné krajinné oblasti, 
s celodenním osluněním, na rovině, dvě 
patra, garáž, zahrada s altánem a krbem. 
Možno užívat jako dvougenerační. RD je 
připojen na veřejný vodovod a veřejnou 
kanalizaci. Vytápění ústřední plynové 
kombinované.
Tel.: 603 246 680 N11076

2.300.000 Kč
PENB

Pržno u Vsetína, okres VS
Jednogenerační dům s obytným nadzem-
ním podlažím, garáží a technickým záze-
mím v suterénu. Střecha sedlová, kryta 
hliníkovým plechem, stropy vyzděné, 
okna v obytné části plastová, v technic-
ké části původní - dřevěná, zdvojená. 
Způsob vytápění a ohřev vody kombino-
vaný - kotel na tuhá paliva a plyn. Voda 
z veřejného vodovodu, odpady svedeny 
do nové obecní kanalizace. Nemovitost 
je umístěna na pěkném, slunném místě
s výhledem do zeleně, kterou neruší okol-
ní zástavba. Zahrada o výměře 476 m2.
Tel.: 603 246 680 N11336

2.890.000 Kč

PENB

NOVINKA!

"Pro zájemce s hotovostí 
hledám ke koupi byt 2+1

a 3+1 ve Vsetíně"

Nabídněte na
 tel.: 603 246 680

"Pro zájemce s hotovostí 
hledám ke koupi byt 2+1

750.000 Kč

Hošťálková, okres VS
Stavební pozemek na jihozápadním svahu 
na okraji zástavby, plocha 2.211 m2, část lesa 
600 m2, příjezd, elektřina, kanalizace, plyn.
Tel.: 603 246 680 N10387

Lázy u Val. Meziříčí, okres VS
Dřevěnice s č.p. v malé obci na hřebenu 
kopce. Dům je po částečné rekonstrukci
a nabízí bydlení jak rekreační, tak i trvalé.
Tel.: 603 246 680 N10956

1.390.000 Kč

GPENB

790.000 Kč

Vsetín - Semetín, okres VS
Soubor pozemků na polosamotě, které lze za-
stavět (195 m2), trvalé travní porosty, ostatní 
plochy (cca 10.000 m2) a lesní pozemek (1.101 m2).
Tel.: 603 246 680 N11395

NOVINKA!
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Atraktivní stavební pozemky k výstavbě RD, Vsetín - Bobrky

Více informací na tel.: 603 246 680 a www.zvonek.cz

Stavební pozemky Vsetín - Bobrky, okres VS
Atraktivní stavební parcely rezidence Slunečnice umístěné na okraji Vsetína. 
Parcely jsou umístěny v jižním svahu a jsou kompletně zasíťovány. K dispo-
zici jsou parcely o výměře od 750 m2 do 1.200 m2. V bezprostřední blízkosti 
pozemku se nachází odpočinkové plochy, zeleň, hřiště, propojení s cyklostez-
kou. Výhodná investice. 
VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ NA POZEMCÍCH ZAHÁJENA!

AKČNÍ CENY ZASÍŤOVANÝCH 
POZEMKŮ: 900 Kč/m2

 tradice a zkušenosti od roku 1992
 rodinná fi rma = přátelské vztahy
 zázemí 7 vybavených kanceláří
 systém školení a podpora do začátku
 spokojenost klienta na prvním místě
 vlastní realitní magazín

> HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY!

Volejte  603 246 680 a domluvte si osobní schůzku!

PROČ SE STÁT MAKLÉŘEM RK ZVONEK?

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO ÚSPĚŠNÉHO TÝMU!

Pro naše kanceláře ve Zlíně, Otrokovicích,
Uh. Brodě, Bystřici pod Hostýnem a Vsetíně
hledáme aktivní spolupracovníky minimálně
s maturitou na HPP (hlavní činnost) nebo
na ŽL (vedlejší činnost)!

Vhodné i pro důchodce, ženy na mateřské 
dovolené atd. Zajistíme vám školení a dlou-
hodobé vedení, stabilní kolektiv, rozsáhlý 
motivační program, možnost postupu do 
vedoucích pozic!
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Racková, okres ZL
Hezký rodinný dům 6+1 s dvougaráží
v klidné lokalitě, zahrada 310 m2, bazén, 
dům je využitelný i pro podnikání.
Tel.: 603 246 680 N11023

3.500.000 Kč

GPENB

SLEVA!

Zlín - Obeciny, okres ZL
Samostatný RD 4+1 s dvougaráží a dílnou 
v klidné části Zlína, po kompletní rekon-
strukci, venkovní posezení, zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10520

4.290.000 Kč

PENB

Držková, okres ZL
Novostavba nadstandardního dvoupod-
lažního RD v krásné lokalitě, přízemí 4+1
+ podkroví, oplocený pozemek 600 m2.
Tel.: 603 246 680 N11067

Info v RKSUPER!

CPENB

Nevšová u Slavičína, okres ZL
RD v klidné lokalitě, po částečné rekonstrukci, 
garáž, dílna, sklep, možnost rozšíření domu 
o obytné podkroví, pěkná zahrádka.
Tel.: 603 246 680 N10532

1.040.000 KčSLEVA!

PENB

Drnovice u Val. Klobouk, okres ZL
Rodinný dům 3+1 s možností rozšíření 
o půdní prostory, pozemek o velikosti 
2.099 m2, plyn, parkování ve dvoře.
Tel.: 603 246 680 N11253

990.000 KčSLEVA!

PENB

Brumov - Bylnice, okres ZL
Rodinný dům 2+1 se zahradou v místní 
části Bylnice, klidná lokalita, velké půdní 
prostory, studna, pozemek 615 m2.
Tel.: 603 246 680 N11354

1.655.000 KčNOVINKA!

PENB

POBOČKA ZLÍN
třída Tomáše Bati 199 (vedle Potrefené husy)

Zlín - Podhoří, okres ZL
Rodinný dům o velikosti 2x 3+1 s garáží
a krásným výhledem. zastavěná plocha 
221 m2 a zahrada 448 m2, ideální poloha.
Tel.: 603 246 680 N11335

4.730.000 KčNOVINKA!

PENB

Vizovice, okres ZL
Patrový rodinný dům: 2 byty 3+1, všech-
ny inž. sítě, topení plynové. K domu patří 
pozemky o celkové výměře 400 m2.
Tel.: 603 246 680 N09429

990.000 Kč

PENB

Zlín - Mladcová, okres ZL
Přízemní starší RD, dispozičně řešen jako 
3+1, částečně podsklepený, pozemek cca 
400 m2, dům je určen k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N10586

1.600.000 Kč

PENB

Zlín - Kudlov, okres ZL
Rozestavěný RD na krásném místě s ideál-
ním dojezdem do Zlína, 3 bytové jednotky, 
zast. plocha 149 m2, pozemek 867 m2.
Tel.: 603 246 680 N11340

5.975.000 KčNOVINKA!

BPENB

Zlín - Louky, okres ZL
Patrový RD v klidné lokalitě, dispozičně 
řešen jako 4+1, v původním stavu, plyno-
vý kotel, menší zahrada.
Tel.: 603 246 680 N10712

2.500.000 Kč

PENB

Zlín - Zálešná, okres ZL
Hezký baťovský půldomek s přístavbou
v klidné lokalitě. U domu se nachází garáž, 
menší zahrada se skleníkem a příjezdem. 
Tel.: 603 246 680 N10915

Info v RK

GPENB

Zlín - Lešetín, okres ZL
RD poblíž centra Zlína k bydlení nebo 
podnikání, starší cihlový dům s dispozicí 
3+kk, pěkná zahrada 368 m2.
Tel.: 603 246 680 N11049

Info v RKSUPER!

PENB

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

KATEŘINA KOLOMAZNÍKOVÁ
pobočka Zlín

+420 603 246 680
kolomaznikova@zvonek.cz

Rusava, okres KM
Zděná chata v překrásné části Rusavy
- Pod Hrklávkou, umístěna jako posled-
ní u lesa. Objekt je připojen na obecní 
vodovod (kromě vlastní studny), odpad, 
elektro, vytápění ústředním topením
a krbem, příjezd přímo k objektu. Blízko 
chaty se nachází koupaliště, fotbalové 
hřiště, náves Rusavy.

Tel.: 603 246 680 N11415

1.800.000 Kč

Podkopná Lhota, okres ZL
Chata je vhodná pro zájemce, kteří mají 
rádi přírodu, klid a pohodu. Je umístěna
v překrásné přírodě, pozemek 449 m2.
Tel.: 603 246 680 N11389

420.000 KčNOVINKA! 780.000 Kč

Hrobice u Zlína, okres ZL
Atraktivní stavební pozemek s výbornou 
dostupností do Zlína, celodenně osluněný, 
krásný výhled do okolí, 846 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10443

SLEVA! 2.360.000 Kč

Zlín - Kostelec, okres ZL
Prodej slunného pozemku 1.530 m2, určen 
pro velmi náročné klienty, možná i výstav-
ba dvojdomku, příjezd, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N11254

SUPER!
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690 Kč/m2

Ludkovice, okres ZL
Stavební pozemek o výměře 3.920 m2, urče-
ný na zástavbu RD, celodenně prosluněný, 
IS v dosahu, prodej je možný i po částech.
Tel.: 603 246 680 N11308

NOVINKA!1.327.280 Kč

Březnice u Zlína, okres ZL
Krásný stavební pozemek v klidném prostře-
dí, celková plocha 1.412 m2, vydáno stavební 
povolení na rodinný dům bungalov 5+kk.
Tel.: 603 246 680 N11398

NOVINKA! 940.000 Kč

Racková, okres ZL
Stavební pozemek 867 m2 v centru obce, 
ale ve velmi klidné části, vodovod, plyn, 
elektřina, studna, příjezd.
Tel.: 603 246 680 N10770

SUPER!

800 ZVONEK
Chcete prodat nemovitost?

980.000 Kč

Zlín - Louky, okres ZL
Pozemek k výstavbě RD i k podnikatel-
skému záměru, v krajní části slepé ulice 
U Dráhy, plocha 785 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N10562

1.960.000 Kč

4+1 Zlín - Ševcovská, okres ZL
Byt 4+1 v centru města, balkon, sklep, 
komora, 11.p/14, plocha 84 m2, dům po 
revitalizaci, krásný výhled.
Tel.: 603 246 680 N10959

SUPER!

DPENB

1.550.000 Kč

2+kk Luhačovice, okres ZL
Hezký nový byt 2+kk o ploše 48 m2 v kom-
pletně zrekonstruovaném obytném domě, 
prostorná terasa s hezkým výhledem, OV.
Tel.: 603 246 680 N11136

NOVINKA!

CPENB

1.399.000 Kč

2+1 Zlín - centrum, okres ZL
Cihlový byt 2+1 s balkonem v centru měs-
ta, 4.p/4, plocha 57 m2, zděná koupelna,  
samostatné WC, nová střecha, OV.
Tel.: 603 246 680 N11284

NOVINKA!

PENB

1.820.000 Kč

2+1 Zlín - 1. etapa JS, okres ZL
Velmi pěkný a prostorný byt 2+1 v klidné 
části mimo hlavní komunikaci, neprůcho-
zí pokoje, 2.p/4, 75 m2, lodžie, OV.
Tel.: 603 246 680 N11403

NOVINKA

PENB

2.190.000 Kč

2+1 Zlín - Benešovo nábřeží, okres ZL
Velmi prostorný byt 2+1 v klidné lokalitě ne-
daleko centra města, 4.p/5, plocha 68 m2, 
možnost garáže, OV.
Tel.: 603 246 680 N11391

NOVINKA

PENB

2.180.000 Kč

3+kk Zlín - Podlesí, okres ZL
Zděný byt 3+kk v příjemné lokalitě, 2.p/5, 
plocha 77 m2, lodžie, prostorná koupelna, 
velká šatna, garáž, DB.
Tel.: 603 246 680 N11410

NOVINKA!

PENB

1.590.000 Kč

3+1 Luhačovice, okres ZL
Byt 3+1 v lokalitě Zahradní čtvrt, dům po 
revitalizaci, nová střecha, zateplení, vel-
ká lodžie, zděné jádro, 3.p/4, 74 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11401

NOVINKA

PENB

2.300.000 Kč

3+1 Zlín - Luční, okres ZL
Hezký byt 3+1 po kompletní rekonstrukci 
a provedení dispozičních změn s balko-
nem, možnost garáž. stání, 3.p/5, 71 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11407

NOVINKA

PENB

3.699.000 Kč

4+kk Zlín - Hrnčířská, okres ZL
Nadstandardní podkrovní byt 4+kk v klidné 
lokalitě v centru Zlína - v žádané lokalitě 
u městských lázní, plocha 176 m2, OV.
Tel.: 603 246 680 N11243

SUPER!

CPENB

3.150.000 Kč

5+1 Zlín - Vršava, okres ZL
Atypický byt 5+1 v příjemné lokalitě Vrša-
va, 1.p/5, plocha 130 m2, 2 balkony, 2 kou-
pelny, výborná dostupnost do centra.
Tel.: 603 246 680 N11273

PENB

2.200.000 Kč

3+kk Vizovice - Janova Hora, okres ZL
Zděný byt 3+kk v atraktivní lokalitě, plo-
cha bytu 64 m2, 1. nadzemní podlaží, bal-
kon, terasa, komora, možnost garáže.
Tel.: 603 246 680 

NOVINKA!

PENB

INZERCE

595.000 Kč

Šarovy, okres ZL
Stavební pozemek 1.116 m2, klidné prosluně-
né místo, příjezd k pozemku po asfaltové 
komunikaci, na hranici pozemku je el. a plyn.
Tel.: 603 246 680 N10478
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Bystřice pod Hostýnem, okres KM
RD poblíž centra města, dispozice: zádve-
ří, kuchyně, obýv. pokoj, půda, nová okna
a střecha, možnost půdní vestavby, zahrada.
Tel.: 603 246 680 N11261

790.000 KčSLEVA!

PENB

Info v RK

3+1 Loukov u Bystřice p./Host., okres KM
Prostorný byt 3+1 v klidné lokalitě, balkon, 
2.p/3, plocha 73 m2, nová kuchyňská linka, 
parkování, menší společná zahrada.
Tel.: 603 246 680 N11021

NOVINKA!

PENB

900.000 Kč

2+1 Hulín, okres KM
Prostorný byt 2+1 v klidné části Hulína,
4. patro/4, plocha 67 m2, dva sklepy, dům 
je po celkové rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 N11309

NOVINKA!

PENB

265.000 Kč

Loukov, okres KM
Stavební pozemek v centru obce, příjezd,   
ideální obdélníkový tvar, všechy IS, studna, 
v obci základní občanská vybavenost.
Tel.: 603 246 680 N10709

SLEVA! 778.000 Kč

Martinice, okres KM
Slunný a rovinatý stavební pozemek na 
okraji obce v zástavbě RD, ideální výměra 
pro výstavbu RD 1.200 m2, všechny IS.
Tel.: 603 246 680 N11214

Holešov, okres KM
Chata 2+kk v chatové oblasti se zahradou
o rozloze 355 m2. Chata má 3 podlaží, je 
zděná, podsklepená, elektřina, studna.
Tel.: 603 246 680 N10492

350.000 KčSLEVA!

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Prodej restaurace se zahrádkou po rekon-
strukci, plocha 124 m2, kapacita restaura-
ce je 30 osob, zahrádka pojme 20 osob.
Tel.: 603 246 680 N11270

860.000 KčNOVINKA!

GPENB

Chvalčov, okres KM
Dřevěná chata se zděnou podsadou, 
elektřina, kanalizace, 2 terasy, příjezd, 
krásné místo pod vrcholem Sv.Hostýna.
Tel.: 603 246 680 N10759

370.000 Kč

Bystřice p./Host. - Hlinsko, okres KM
Zděný rodinný dům 4+1 se zahradou (plo-
cha 299 m2), funkční rozvody topení. Pro-
story pro chov koní a dalších zvířat.
Tel.: 603 246 680 N11107

690.000 Kč

GPENB

960.000 Kč

2+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Cihlový byt 2+1 po kompletní rekonstruk-
ci, balkon, 2.p/5, plocha 58 m2, koupelna 
se sprchovým koutem i vanou, OV.
Tel.: 603 246 680 N10972

NOVINKA!

PENB

850.000 Kč

2+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Bezbariérový cihlový byt 2+1 před rekon-
strukcí v atraktivní lokalitě Bělidla s uzavře-
nou terasou (byt 82 m2, terasa 42 m2), OV.
Tel.: 603 246 680 N11368

PENB

NOVINKA!

Bystřice pod Host. - Chvalčov, okres KM
Zrekonstruovaný dům o zast. ploše 290 m2, 
pozemek 1.160 m2, možnost víceúčelového 
využití: objekt k bydlení i k podnikání.
Tel.: 603 246 680 N10511

Info v RK

PENB

Brusné u Bystřice p./Host., okres KM
Dům 4+1 se zahradou a dílnou po částeč-
né rekonstrukci v klidné rekreační oblasti 
s možností využití i jako rekreační objekt.
Tel.: 603 246 680 N08204

Info v RKSLEVA!

PENB

Martinice u Holešova, okres KM
RD v klidné lokalitě, užitná plocha 130 m2, 
kryté stání pro dvě auta, pozemek 570 m2.
Cena za kompletní dokončení.
Tel.: 603 246 680 N10255

2.250.000 KčSUPER!

CPENB

POBOČKA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM
ul. Čs. brigády 82 (100 m nad autobusovou zastávkou u Alberta)

Dagmar Dzuriková
dzurikova@zvonek.cz

Jana Irovská
irovska@zvonek.cz

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?
Obraťte se na naše
realitní specialisty
v této lokalitě!

TEL.: 603 246 680

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Menší přízemní dům 2+1 v klidné lokalitě, 
prostorná půda, sklep, vytápění tuhými 
palivy, za domem menší zahrada.
Tel.: 603 246 680 N11374

1.300.000 Kč

GPENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Pronájem zavedené restaurace po kom-
pletní rekonstrukci, samostatný bar pro 
40 osob, restaurace pro 60 osob, salónek.
Tel.: 603 246 680 N10381

15.000 Kč/měs.

GPENB

NOVÁ KANCELÁŘ!

v Bystřici pod Hostýnem
ul. Čs. brigády 82
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Žlutava, okres ZL
Zděná chata v klidné zahrádkářské osa-
dě, užitná plocha chaty 75 m2, rozdělená 
na 3 podlaží, zahrada 629 m2, skleník.
Tel.: 603 246 680 N11016

610.000 KčSLEVA!

Napajedla, okres ZL
Dům 2+1 nedaleko centra města, zaháje-
na rekonstrukce, možnost rozšíření byto-
vého prostoru, parcela 536 m2.
Tel.: 603 246 680 N11031

848.400 Kč

GPENB

170.000 Kč

Napajedla, okres ZL
Zahrada o celkové rozloze 7.627 m2 v lokalitě
Napajedla - Slanice za železniční tratí. Pří-
stup a příjezd po zpevněné komunikaci.
Tel.: 603 246 680 N11275

NOVINKA!

Napajedla, okres ZL
Podsklepený RD 4+1 s garáží a zahradou
v lokalitě U Lázní, dům je v původním sta-
vu, na zahradě (378 m2) je pergola.
Tel.: 603 246 680 N10906

1.230.000 KčSLEVA!

PENB

Otrokovice, okres ZL
Čtvrtdomek 3+1 s dvougaráží a zahradou 
v Přístavní ulici, dům je velmi hezky opra-
ven a rekonstruován, zahrada 136 m2.
Tel.: 603 246 680 N11182

1.780.000 Kč

PENB

POBOČKA OTROKOVICE
náměstí 3. května 1342 (vedle policie)

Petr Řezníček
reznicek@zvonek.cz

Igor Doležal
dolezal@zvonek.cz

CHCETE PRODAT 
NEMOVITOST?
Obraťte se na naše
realitní specialisty
v této lokalitě!

TEL.: 603 246 680
Ludmila Tománková
tomankova@zvonek.cz

Zlín - Malenovice, okres ZL
Zděná chata v oplocené chatové osadě 
poblíž Svaté vody, plocha 40 m2, pozemek 
228 m2, podsklepená, udírna.
Tel.: 603 246 680 N11271

290.000 Kč 645.000 Kč

Tečovice, okres ZL
Rovinatý stavební pozemek v okrajové čás-
ti obce Tečovice k výstavbě RD, plocha 754 
m2, inženýrské sítě jsou v blízkém dosahu.
Tel.: 603 246 680 N11259

SLEVA!

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

1.590.000 KčNOVINKA!

PENB

Otrokovice - Kvítkovice, okres ZL
Rodinný dům 2+1 v žádané lokalitě, po-
staven ze smíšeného zdiva, částečně 
podsklepený, menší dvorek se stodolou.
Tel.: 603 246 680 N11396

990.000 KčNOVINKA!

PENB

Halenkovice, okres ZL
Zděný, kompletně podsklepený RD 5+1
s garáží v klidné a příjemné lokalitě, za-
hrada 669 m2 s krásným výhledem.
Tel.: 603 246 680 N11314

2.190.000 KčNOVINKA!

PENB

6+1 Napajedla, okres ZL
Velký mezonetový byt 6+1 v žádané loka-
litě v centru Napajedel. Byt se skládá ze 
6 samostatných pokojů, dvou koupelen
a velké lodžie. V přízemí bytové jednotky 
se nachází tři samostatné pokoje, kuchyně 
s jídelnou, koupelna a toaleta. Do horní-
ho patra, které je umístěno v podkroví se 
vychází po dřevěném schodišti. Zde jsou 
umístěny 3 samostatné místnosti, kou-
pelna se sprchovým koutem a WC. Dům 
prošel kompletní revitalizací. Byt je vhodný 
pro velkou rodinu nebo se dají místnosti
v podkroví využít jako kanceláře.
Tel.: 603 246 680 N11400

2.550.000 KčSUPER!

CPENB

Zlín - Klabalská, okres ZL
Prodej nadstandardního domu v žádané
lokalitě ve Zlíně. V přízemí domu se 
nachází vchod s chodbou, technická 
místnost s plynovým kotlem, dále čtyři 
pokoje, dvě koupelny, dvoje WC a ku-
chyně. Přízemí může být využito jako 
samostatná bytová jednotka. V prvním 
patře je obývací pokoj s krbem, kuchyní, 
ložnice, šatna, koupelna s WC a vstup na 
terasu. Na zahradě za domem je terasa
s bazénem, zahradní altánek a posezení
s krbem. Všude jsou krásně upravené 
stromy, okrasné dřeviny a keře.
Tel.: 606 070 700 

Info na dotaz!NOVINKA!

PENB
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Přidejte se k nám na:
facebook.com/zvonek

MÁME OKAMŽITĚ KUPCE NA TYTO NEMOVITOSTI:

 rodinný dům do 3 mil. Kč ve Zlíně a okolí
 byt 2+1 do 1,3 mil. Kč pro starší manželský
     pár na Jižních Svazích
 byt 3+1, 4+1 pro mladý pár s dětmi v blízkosti        
     školy a školky ve Zlíně a okolí
 dům 4+1, 5+1 do 5 mil. Kč pro rodinu s dětmi
     ve Zlíně a okolí
 stavební pozemek do 2 mil. Kč pro mladou        
     rodinu v klidné části obce v okolí Zlína

Zlín a okolí do 10 km:
 rodinný dům se zahradou v klidné oblasti v okolí  
     Uherského Hradiště
 zrekonstruovaný byt 2+1 do 2 mil. Kč
     v Uherském Hradišti a okolí
 byt 3+1 pro manželský pár v Uh. Hradišti a okolí
 dům či celoročně obyvatelnou chatu do 1,3 mil. Kč

Uherské Hradiště:

 menší rodinný dům se zahradou do 2 mil. Kč
     v Uh. Brodě a okolí
 byt 1+1, 2+1, 3+1 v Uherském Brodě pro mladou     
     rodinu, finance zajištěny
 stavební pozemek k výstavbě menšího RD

Uherský Brod:

 byt 2+1 či 3+1 v Otrokovicích - Trávníky, Střed,     
     Štěrkoviště do 1,8 mil. Kč.
 rodinný dům i v původním stavu k rekonstrukci  
     dle představ klientů, do 2 mil. Kč.
 stavební pozemek k výstavbě RD pro mladý pár 
     v Napajedlích a okolí do 900 tis. Kč.

Otrokovice, Napajedla:

 byt 3+1, 4+1 do 2 mil. Kč pro rodinu s dětmi
     ve Vsetíně a okolí
 rodinný dům či pozemek s dobrou dostupností     
     do Vsetína  
 byt o velikosti 1+1/2+1 ve Slavičíně
 rodinný dům do 1 mil. Kč v lokalitě Valašské
     Klobouky a okolí

Vsetín a Valašsko:
 menší rodinný dům se zahrádkou v Bystřici pod  
    Hostýnem a okolí
 byt 2+1, 3+1 do 1,5 mil. Kč pro mladou rodinu
     v Bystřici pod Hostýnem či Holešově
 chatu či menší dům na Rusavě a v blízkém okolí

Bystřice pod Hostýnem:

VÍCE INFORMACÍ V NAŠICH KANCELÁŘÍCH A NA TEL.: 603 246 680

Nabídněte nám nemovitost na tel.: 603 246 680

ODMĚNA PRO TIPAŘE!
Víte o někom, kdo se chystá koupit, prodat nebo pronajmout byt, dům, chatu nebo pozemek?
Doporučte nám kontakt na prodávajícího, kupujícího nebo pronajímatele. V případě realizace obchodu 
Vám vyplatíme odměnu ve výši 10% z provize realitní kanceláře!

NABÍZÍME VÁM I MOŽNOST DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE!


