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NAŠE REALITNÍ NOVINY 

Držková, okres Zlín
Luxusní nízkoenergetický dům (kombinovaný
zděný a dřevěný srubový) na polosamotě,
2 km od obce Držková, parcela 19.764 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00464

7.800.000 Kč

Staré Město, okres Uherské Hradiště
Přízemní, část. podsklepený dům v žádané
a klidné lokalitě, dispozice 4+2+veranda, 
dřevník a garáž, ústřední plynové topení.
Tel.: 603 246 680 474933

1.790.000 Kč
GPENB

Dolní Bečva, okres Vsetín
Dřevěnice s číslem popisným na polosamotě 
přímo pod masivem Radhoště, velmi dobrý 
stav, pozemek 1.086 m2, ústřední topení.
Tel.: 603 246 680 VS00130

2.250.000 Kč
GPENB

Přejeme vám pohodové 
bydlení i v roce 2017!

Najdeme vám nejlepší hypotéku!
Porovnáme nabídky všech bank a ihned
budete vědět, kde získáte nejlepší podmínky. 
Nově po dohodě ve všech pobočkách
Agentury Zvonek! Více na tel.: 792 304 518

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

Salonky pro 30 - 50 - 120 osob
svatby · oslavy ·  firemní večírky 

školení  ·  semináře · pohřební hostiny  

INZERCE

VÍTE JAK UŠETŘIT SVÉ PENÍZE PŘI NÁKUPU DOVOLENÉ ?
Příjemná rodinná dovolená u moře Vás nemusí stát majlant 

ZLÍN - Plánujete letos dovolenou v populárním Chorvat-
sku? Hledáte krásné prostředí a kvalitní ubytování, ale 
zároveň nechcete, aby Vás dovolená �nančně vyždímala? 
Pak právě pro Vás máme několik tipů, jak si v Chorvatsku 
zajistit nádhernou dovolenou a nezaplatit víc, než je sku-
tečně potřeba. 

Hotely, v nichž za děti nemusíte platit
První možností, jak můžete ušetřit za rodinnou dovolenou v 
Chorvatsku, je vybrat si z nabídky hotelů, které zvýhodňují 
děti: „Mnoho lidí vůbec netuší, že velké množství hotelů v 
Chorvatsku nabízí dětem až do 12 let pobyty i stravu zcela 

zdarma,“ popisuje Martin 
Lehocký, výkonný ředitel 

největší české cestov-

RODINY S DĚTMI 
SE CHTĚJÍ NA DOVOLENÉ BAVIT
Řešení našla ostravská cestovka 
na chorvatském Jadranu
Statisíce českých rodin každoročně volí pro 
svou letní dovolenou u moře chorvatský 
Jadran. To souvisí nejen s nádherným mo-
řem a prostředím, ale také s jistotou, poci-
tem bezpečí a kvalitními službami. Jedním 
z dalších důvodů pro rodiny s dětmi, proč 
jet na Jadran, je existence NEPTUN KLU-
BŮ, které v Chorvatsku nabízí cestovní kan-
celář VÍTKOVICE TOURS.

Animační program NEPTUN KLUBŮ se stará 
o to, aby dovolená pro dospělé i děti byla 
tím, na co se ještě dlouhé měsíce doma 
vzpomíná. Celodenní programová nabídka, 
zábava, sportovní aktivity, hry pro dospělé 
i děti a každý týden překvapení v podobě 
celebrity v křesle pro hosta, je ve spojitosti 
s nádherným prostředím prostě opravdovým 
zážitkem. A to nejen pro děti, které NEPTUN 
KLUBY milují, ale také pro jejich rodiče. 

NEPTUN KLUBY připravuje VÍTKOVICE 
TOURS v roce 2017 v letoviscích Baško Polje, 
Promajna, Baška Voda, Drvenik a Gradac. 
Mnoho zajímavých informací o pobytech 
v NEPTUN KLUBECH vám podají pracovníci 
zlínské pobočky VÍTKOVICE TOURS na ul. 
T. Bati 199 nebo na tel. 575 570 553.

VÍME JAK NA TO !

CHORVATSKO 2017

ní kanceláře specializující se na Chorvatsko – VÍTKOVICE 
TOURS, a dodává: „To se pak na dovolenou jede mnohem 
radostněji, když za děti nemusíte platit.“ Mezi nejoblíbe-
nější chorvatské hotely, které šetří rodinám s dětmi peníze, 
patří například all inclusive hotel Labineca v Gradacu nebo 
rodinné bungalovy Neptun klub v Bašce Vodě. 

Nákup dovolené na First Minute? 
Musíte být rychlí a neváhat využít slev
Mnoho z nás spoléhá na to, že za dovolenou ušetří, 
pokud si ji koupí na poslední chvíli v nabídkách Last 
Minute. Mnoho z nás pak ale také zažívá zklamání, když 
jsou ta nejlepší místa z této speciální nabídky vypro-
daná. Tady prostě vyhrávají jen ti nejrychlejší. Ale i na 
tento problém má podle Lehockého cestovní kancelář 
VÍTKOVICE TOURS řešení: „Kdo má jasno v tom, kam 
chce jet a zájezd si zakoupí do 31. 12. 2016, ten může 
ušetřit až 45 % svých peněz.“

SLEVA  až 50 %
za včasný nákup dovolené 

pouze do 31. 12. 2016

děti: „Mnoho lidí vůbec netuší, že velké množství hotelů v 
Chorvatsku nabízí dětem až do 12 let pobyty i stravu zcela 

zdarma,“
Lehocký, výkonný ředitel 

největší české cestov-

CHORVATSKO 2017
SLEVA 

Zlín, tř. T. Bati 199
tel.: 575 570 553
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NemovitostiVybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Otrokovice - Nerudova, okres ZL
Čtvrtdomek s garáží v klidné lokalitě, v pů-
vodním a udržovaném stavu, dispozice 3+1, 
74 m2, prostorná veranda, ústřední topení.
Tel.: 603 246 680 N11485

1.296.000 KčSLEVA!

PENB

Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Zděný RD o velikosti 5+1, zateplený, plas-
tová okna, nová elektřina, koupelna,
garáž, u domu se nachází menší zahrádka.
Tel.: 603 246 680 491173

1.490.000 Kč

PENB

SLEVA!

1.000.000 Kč

3+1 Bystřice pod Hostýnem, okres KM
Zděný byt 3+1, 68 m2, 4.p/5, nová okna, 
nové balkony, ve velmi klidné a vyhledá-
vané lokalitě, nízké náklady na bydlení.
Tel.: 603 246 680 495413

NOVINKA!

PENB

Bílovice, okres UH
Cihlový RD 4+1, před domem je předza-
hrádka a garáž, vytápění na plyn, kanali-
zace, vlastní studna, dům k rekonstrukci.
Tel.: 603 246 680 UH00064

1.590.000 Kč

PENB

NOVINKA!

2.870.000 Kč

4+1 Zlín - Křiby, okres ZL
Byt 4+1 o ploše 92 m2, 3.p/8, po nadstan-
dardní kompletní rekonstrukci, neprů-
chozí pokoje, parkování u domu, OV.
Tel.: 603 246 680 501683

SLEVA!

PENB

Zlín - Zálešná VIII, okres ZL
Baťovský půldomek v klidné a příjemné 
lokalitě, prostorná zahrada, možnost pří-
stavby, v původním, velmi slušném stavu.
Tel.: 603 246 680 ZL00434

1.890.000 Kč

PENB

NOVINKA!

1.189.000 Kč

1+kk Zlín - Podhoří, okres ZL
Byt 1+kk v příjemné lokalitě vhodný jako 
investice, byt je dlouhodobě pronajmut 
se slušným výnosem, možno pokračovat.
Tel.: 603 246 680 ZL00419

NOVINKA!

PENB

1.379.000 Kč

2+kk Holešov - náměstí E. Beneše, okres KM
Krásný zděný přízemní byt 2+kk po kom-
pletní rekonstrukci v centru města, 47 m2, 
OV, vhodný i ke komerčním účelům.
Tel.: 603 246 680 ZL00410

NOVINKA!

CPENB

1.990.000 Kč

2+1 Zlín - Sokolská, okres ZL
Zděný, prostorný byt 2+1, orientovaný do 
klidové zóny, 2.p/4, 56 m2, po nadstan-
dardní rekonstrukci, komora, balkon, OV.
Tel.: 603 246 680 498923

NOVINKA!

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

Janová, okres VS
Ideální 1/2 rodinného domu, rozdělen na 2 by-
tové jednotky. K nabídce patří sousední sta-
vební parcela 372 m2 ve výlučném vlastnictví.
Tel.: 603 246 680 495993

Info v RK

PENB

SLEVA!

Nedašova Lhota, okres ZL
Celoročně kompletně zařízená chalupa 2+1, 
pozemek 760 m2, nová střecha, nová okna, 
plyn, elektřina, voda, velmi klidné místo.
Tel.: 603 246 680 482233

1.139.000 Kč

PENB

NOVINKA!

721.000 Kč

2+1 Brumov - Bylnice, okres ZL
Velmi pěkný zděný byt 2+1, plocha 51 m2,
3.p/3, vytápění elektřinou, plastová okna,
nedaleko centra města, OV.
Tel.: 603 246 680 N11502

SLEVA!

PENB

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

MGR. ANNA ZVONKOVÁ
pobočka Zlín

+420 603 246 680
zvonkova@zvonek.cz

Držková, okres ZL
Luxusní, energeticky úsporný dům na polo-
samotě asi 2 km od obce Držková. Dům má 
bytovou jednotku 5+1, je podsklepený, má 
dvě nadzemní podlaží. Topení je zajištěno 
tepelným čerpadlem, voda je rozvedena 
z vlastní studny. Dům je obklopený mírně 
svažitou okrasnou zahradou. Přístřešek
s garáží pro zahradní techniku, pozemek
o celkové ploše 19.764 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00464

7.800.000 KčNOVINKA!
APENB

2.295.000 Kč

6+1 Napajedla, okres ZL
Mezonetový byt 6+1 v žádané lokalitě
v centru města, 135 m2, 2 koupelny, velká 
lodžie. Dům po kompletní revitalizaci.
Tel.: 603 246 680 N11400

SLEVA!

CPENB

3.564.000 Kč

3+kk Zlín - Vršava, okres ZL
Nový byt 3+kk s balkonem ve 3.NP, plocha 
74 m2, v ceně je garáž, velký sklep, před-
zahrádka, dokončení 12/2017.
Tel.: 603 246 680 N10979

NOVINKA!

CPENB

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 Kč
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RODINNÉ DOMY

Purlive je společnost zabývající 
se výstavbou nízkoenergetických 
domů a domů s téměř nulovou 
spotřebou energie. Díky moder-
ním stavebním systémům stavby 
dosahují vynikajících parametrů. 
Firma má silné zázemí kvalitního 

a dlouhodobě působícího pra-
covního týmu v oblasti architek-
tury, projekce a realizace staveb. 
Hlavním cílem společnosti, a tedy 
i celého pracovního týmu PUR-
LIVE, vždy byl a bude zejména 
spokojený zákazník, což považují 

za základní kámen úspěchu. 
Svým zákazníkům a partnerům 
pomáhají s vyhledáváním pozem-
ku, architektonickými a projekč-
ními pracemi, stavebním řízením 
a samozřejmě realizací staveb.

DŘEVOSTAVBY PURLIVE

www.purlive.cz              info@purlive.cz              +420 601 370 944

Purlive nabízí: 
 zpracování nabídky
výběr pozemku
financování
 architektonický návrh
projektovou dokumentaci
vyřízení stavebního povolení
 realizace stavby na klíč nebo dle dohody

Stavební systém PURLIVE:
univerzální nosná konstrukce
 rychlost realizace
vysoká požární odolnost
výborné akustické vlastnosti
voděodolnost
 odolnost proti hlodavcům

Nedávná realizace Reference

Místo realizace: Malenovice
Varianta: Stavba na klíč
Délka realizace: 3,5 měsíce

Hodnocení zákazníka
Zadali jsme si realizaci stavby rodinného domu u firmy Purlive z důvodu rychlé vý-
stavby, přesvědčivých referencí a inovativní technologie PUR výplně.  Nyní po třímě-
síčním užívání domku mohu hodnotit. Termíny výstavby byly dodrženy. Vstřícnost 
a způsob komunikace se zaměstnanci Purlive byly a jsou na velmi dobré úrovni. 
Kromě tepelné stálosti uvnitř domu je mým favoritem střecha a schody do patra. 
Manželka si oblíbila koupelnu a podlahové vytápění.

Rodinné domy na míru Modulární dřevostavba



NemovitostiVybíráme z nabídek
z okr. Zlín | Uh. Hradiště | Vsetín | Kroměříž

Rožnov pod Radhoštěm, okres VS
RD se 3 byt. jednotkami, pozemek 972 m2,  
dvojgaráž, dům je vhodný pro vícegenerační 
bydlení či k pronájmu apartmánových bytů.
Tel.: 603 246 680 477263

7.900.000 Kč

CPENB

750 Kč/m2

Jablůnka, okres VS
Stavební pozemek 3.348 m2, nabízí možnost 
výstavby 3- 4 domů, inženýrské sítě (voda, 
kanalizace, plyn) jsou na hranici pozemku.
Tel.: 603 246 680 VS00124

NOVINKA!

590.000 Kč

Janová, okres VS
Stavební pozemek 580 m2 v klidné části údolí 
nabízí po demolici pův. stavení pěknou, celo-
denně osluněnou stavební parcelu.
Tel.: 603 246 680 VS00115

NOVINKA!

Rusava, okres KM
RD 3+kk se zahradou 672 m2 a terasou, vytá-
pění kotlem na TP, voda obecní, kanalizace, 
vhodný k trvalému bydlení nebo  rekreaci.
Tel.: 603 246 680 512603

2.472.000 Kč

PENB

NOVINKA!

Podolí, okres UH
Nedokončený RD 4+1 v lokalitě Dražné, vy-
tápění domu projektováno na krb a reku-
perační jednotku, plocha parcely 565 m2.
Tel.: 603 246 680 N11475

2.200.000 Kč

GPENB

SLEVA!

2.500.000 Kč

Uh. Ostroh - Mašovy, okres UH
Stavební pozemek 4.326 m2 v Uh. Ostrohu 
- Mašovy na konci ulice U Lesa. Na hradici 
pozemku jsou kompletní inženýrské sítě.
Tel.: 603 246 680 UH00082

NOVINKA!550 Kč/m2

Veselí nad Moravou, okres HO
Stavební pozemek ve Veselí n./M. - Před-
městí, inženýrské sítě v dosahu pozemku, 
šíře cca 25m. Celková plocha činí 6.080 m2.
Tel.: 603 246 680 UH00086

NOVINKA!

Zlín - centrum, okres ZL
Krásná vila 5+1 v centru města, s vlastní 
zahradou a garáží. Příjemná zahrada, vy-
hřívaný skleník, samostatná garáž.
Tel.: 603 246 680 ZL00259

5.200.000 Kč

PENB

Info v RK

Janová, okres VS
Stavební pozemek 375 m2 u hlavní komu-
nikace, s veškerými inženýrskými sítěmi, 
obdélníkového tvaru.
Tel.: 603 246 680 496003

NOVINKA!

Zlín - centrum, okres ZL
RD po kompl. rekonstrukci s byty 3+1 a 2+1 
v klidné části, zahrada 440 m2, pergola,
2 garáže, vhodné i ke komerčním účelům.
Tel.: 603 246 680 480943

6.250.000 Kč

GPENB

Šanov u Slavičína, okres ZL
RD 3+1 s terasou a garáží + další byt
v podkroví se sociálním zařízením, sklep, 
studna, vodovod, pozemek 349 m2.
Tel.: 603 246 680 N11277

2.100.000 KčSLEVA!

GPENB

Střížovice u Kvasic, okres KM
Rodinný dům 4+1 s garáží po kompletní 
rekonstrukci za cenu bytu, oplocená za-
hrada, nízké náklady na bydlení.
Tel.: 603 246 680 ZL00317

1.980.000 Kč

PENB

SLEVA!

Zlín - Prštné, okres ZL
Dvoupodlažní nízkoenergetický RD s mož-
ností dokončení interiéru dle přání maji-
tele, garážové stání, parcela 980 m2.
Tel.: 603 246 680 ZL00376

4.855.200 Kč

BPENB

NOVINKA!

Zlín - Prštné, okres ZL
Bytový dům se 4 bytovými jednotkami
a nebytovým prostorem, zastavěná plocha 
200 m2, užitná pl. 600 m2, parcela 1.115 m2.
Tel.: 603 246 680 483713

4.500.000 Kč

GPENB

SLEVA!

MAKLÉŘ 
DOPORUČUJE

RADIM PERUTKA
pobočka Uh. Hradiště

+420 603 246 680
perutka@zvonek.cz

Moravský Písek, okres HO
Přízemní, částečně podsklepený, cihlový 
rodinný dům, dispozičně 3+1+přístavby
v zadní části domu. Vytápění domu je řeše-
no krbovými kamny. Zdroj vody je z obec-
ního vodovodu, na pozemku se nachází
i vlastní studna. K dispozici je i plynová pří-
pojka s rozvedenými rozvody po domě. Za 
domem se nachází dvorek na nějž navazuje 
velká rovinatá zahrada. Pozemek 1.644 m2.
Tel.: 603 246 680 474943

1.572.000 KčNOVINKA!
GPENB

Mysločovice, okr. ZL
Dvougenerační RD se zahradou 1.826 m2 
a garáží, výborná dostupnost do Zlína
a Otrokovic, kryté posezení, skleník.
Tel.: 603 246 680 503363

3.200.000 KčNOVINKA!

GPENB

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 N11245

SUPER!

5



2x Zlín

Uh. Hradiště

Uh. Brod

Otrokovice

Bystřice p./H.
Vsetín

VYUŽIJTE NAŠICH ZKUŠENOSTÍ, NABÍZÍME VÁM:
• Výhodný a bezpečný prodej i Vaší nemovitosti!
• Znalost místního realitního trhu již od r. 1992!
• Vyřízení všech formalit a právních záležitostí za Vás!
• Největší inzerce nemovitosti ve Zlínském kraji!
• Širokou databázi poptávajících, prověřené kupující!
• Zálohu na kupní cenu až 300.000 Kč!* Řešení fi nančních problémů!

CHCETE PRODAT NEMOVITOST ZA NEJVYŠŠÍ CENU?

 
poboček

ve Zlínském 

kraji!

7

* při splnění daných podmínek

Ing. Jiří Tomaňa, tel.: 603 246 680

"Pro mladou rodinu hledám
pozemek či rodinný dům k rekon-

strukci do 10 km od Uh. Hradiště!"

Dagmar Dzuriková, tel.: 603 246 680

"Pro rodinu hledám ke koupi
rodinný dům či pozemek v Bystřici 

pod Hostýnem či blízkém okolí!"

Igor Doležal, tel.: 603 246 680

"Pro své klienty hledám ve Zlíně
byt o velikosti 1+1/2+1 s cenou

do 1,5 milionu Kč!"

Kateřina Kolomazníková, tel.: 603 246 680

"Pro mladou rodinu se zajištěnými 
fi nancemi hledám ke koupi
baťovský domek ve Zlíně!"

Libuše Martinková, tel.: 603 246 680

"Pro mladý pár s dítětem
hledám ke koupi byt 3+1/4+1

ve Vsetíně!"

Mgr. Hana Kožíšková, tel.: 603 246 680

"Pro klienta hledám ke koupi
pozemek do 15 km od Zlína

pro výstavbu RD!"

Michal Bartl, tel.: 603 246 680

"Pro klienty hledám ke koupi
nízkoenergetický dům

v okolí Zlína!"

Bc. Zuzana Moravčíková, tel.: 603 246 680

"Pro klienty hledám ke koupi byt 
2+1/3+1 ve Val. Kloboukách, Slavičíně 

případně Brumově Bylnici!"

AKTUÁLNĚ HLEDÁME KE KOUPI NEMOVITOSTI V CELÉM ZLÍNSKÉM KRAJI!
PRODÁVÁTE NEMOVITOST? MÁME KUPCE I PRO VÁŠ BYT, DŮM, POZEMEK! 

Naše realitní noviny, č. 5/2016
Prosinec 2016
Vychází 1.12.2016
Vydává Realitní agentura Zvonek, s. r. o.
Pod Nivami 330, Zlín, IČO 26961482 

Distribuováno ZDARMA ve Zlínském kraji.
Vychází v obvyklém nákladu 40.000 ks. 

Registrace MK ČR E 16634.
Redakce neodpovídá za obsah inzerce.

Produkce:
Mgr. Miroslav Zvonek, tel.: 605 981 494
Propagace, reklama, distribuce: 
Mgr. Eliška Zvonková, tel.: 734 302 564.
Inzerujte v tomto magazínu i Vy. 
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INZERCE

NOVÉ BYTY ZLÍN
U CENTRÁLNÍHO PARKU II

VÝHRADNÍ 
PRODEJCE:

Rezervujte si včas svůj byt na
tel.: 603 246 680

• nové byty 1+kk, 2+kk, 3+kk a 4+kk ve Zlíně
• prostorné balkony a terasy, krásné výhledy
• příjemná lokalita u lesa
• bezproblémové parkování
• energetická náročnost: B

• k nastěhování od 8/2018
• byty 1+kk od 1.380.000 Kč 
• byty 2+kk od 1.960.000 Kč
• byty 3+kk od 2.940.000 Kč 
• byty 4+kk od 4.310.000 Kč 

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!

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!

PROJEKČNÍ
KANCELÁŘ:

Prodej bytů v domě B15 zahájen!
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PŘEDSTAVUJEME HYPOTEČNÍHO
MAKLÉŘE PETRA ŘEZNÍČKA

Proč by se klienti měli obrátit
právě na vás?
Jsem připraven svým klientům vyjít
maximálně vstříc a to ve všech záleži-
tostech ohledně vyřizování hypotečního 
úvěru. Samozřejmostí je časová fl exi-
bilita, zkušenosti a zázemí 7 kanceláří 

po celém Zlínském kraji. Jako největší 
výhodu vidím možnost porovnání
produktů jednotlivých bank, díky
kterému klient ihned ví, která banka 
mu nabídne nejlepší podmínky.

Jaké změny přinese nový zákon
o spotřebitelském úvěru?
Pro fi nancující klienty je asi nejdů-
ležitější, že od 1. 12. 2016 pro nově 

uzavřené smlouvy a pro smlouvy,
u kterých po tomto datu skončí
tzv. fi xace, bude možné bez jakýchko-
liv poplatků každý rok splatit až 25 % 
hypotečního úvěru. Dále bude možné 
splatit celý hypoteční úvěr v případě 
prodeje nemovitosti. Banka si bude 
moci účtovat pouze náklady a to do 
výše 1% z předčasně splacené části
- maximálně částku 50 000 Kč.

Petr Řezníček
hypoteční makléř
Zlín, třída T. Bati 199
tel.: 792 304 518
e-mail: petr.reznicek@gpf.cz


