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Výstavba 9 novostaveb rodinných domů, Vranov u Brna
od 8 754 000 Kč

www.e-finance.eu Speciální vydání pro deníky, vychází čtvrtletně nákladem 110 000 výtisků
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NABÍDKA PRÁCE 
V RESTAURACI

A HOTELU
Podrobnosti na zadní straně č. 16



Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Byt 1+kk, Bešůvka, Žebětín
Okres Brno-město, Žebětín. Prodej bytu 1+kk 
v cihlovém domě bez výtahu na ulici Bešůvka. 
Zateplený dům je kolaudován roku 2003, výměra 
bytu 32,4 m2, komora 1 m2, nízké měsíční náklady 
na bydlení. G*** 

1 900 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 5 611 Kč*

Byt 2+kk, Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěkného 
bytu po částečné rekonstrukci OV 2+kk v 5. NP 
domu s výtahem na ulici Mikuláškovo náměstí. 
Dům je po celkové revitalizaci. Celková výměra 
48 m2. G*** 

2 490 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 7 353 Kč*

Byt 2+kk, Žabovřesky
Okres Brno-město, Žabovřesky. Prodej pěkného 
slunného bytu OV 2+kk po částečné rekonstrukci 
v 2. NP cihlového domu s balkonem na ulici Mo-
zolky. Celková výměra 44 m2. Ihned k nastěhování. 
G*** 

2 950 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátky hypotéky: 8 712 Kč*

Byt 3+1, Slavkovská, Slatina
Okres Brno-město, Slatina. Prodej pěkného udržo-
vaného bytu OV 3+1 ve 4. patře cihlového domu 
bez výtahu na ulici Slavkovská. Dům je po částečné 
revitalizaci. Celková výměra je 79 m2. G*** 

3 600 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 10 631 Kč*

Stavební pozemek 1 776 m2, Obřany
Okres Brno-město, Obřany. Prodej pěkného staveb-
ního pozemku o výměře 1 776 m2. Pozemek je 
schválen v územním plánu pro komerční výstav-
bu nebo jako pozemek k rekreačnímu využití. In-
ženýrské sítě asi 100 m od pozemku. K pozemku 
lze přikoupit i vedlejší parcelu o výměře 827 m2. 

890 Kč/m2
 ) 603 571 112

Nové byty 3+1 a 4+1 k pronájmu v Chrlicích
Okres Brno-město, Chrlice. Pronájem nových bytů 
3+1 a 4+1 v kompletně zrekonstruovaném byto vém 
domě v klidné části ulice Pěkná. Výměra bytu 3+1 
je 72,5 m2 + balkon a sklep. Výměra bytu 4+1 je 
88,6 m2 + balkon a sklep. Součástí je nová kuchyňská 
linka včetně spotřebičů. B, 66 kWh/(m2∙rok)**
3+1 15 000 Kč/měs., 4+1 18 000 Kč/měs. ) 602 523 215

Pro významného klienta hledám 
ke koupi ornou půdu za účelem 
provozování zemědělské činnosti, 
a to v celém okrese Brno-venkov. 
 Současný nájem jinému zemědělci 
není na zá vadu. Finance zajištěny. 
Děkuji za nabídky.

realitní makléř Ing. Martin Himer
) 734 699 982, martin.himer@e-finance.eu

Mladá rodina hledá ke koupi a pře-
stěhování rodinný dům v okolí Brna 
do 40 km. Větší zahrada a hospo-
dářský objekt pro podnikání vítány. 
Předem děkuji za všechny nabídky, 
které prosím směřujte na mne a já 
je neprodleně předám. 

realitní makléř senior Ing. Jan Coufal
) 602 642 963, coufal@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své klienty 
domek, srub nebo hájenku na sa-
motě s větším pozemkem, v okolí 
lesy, rybník, řeka. Lokalita Tišnov, 
Velká Bíteš, Náměšť nad Oslavou. 
Sítě a zpevněná cesta nejsou pod-
mínkou.

realitní makléř senior Tomáš Šmídek
) 725 777 142, smidek@e-finance.eu

Pro své klienty se zjištěným financo-
váním hledám ke koupi reprezenta-
tiv ní nemovitosti v Masarykově 
čtvrti, Pisárkách, Černých Polích, 
Žabovřeskách, Kr. Poli, Jundrově 
a Ko mí ně. Cena dle stavu. Max. do 
25 000 000 Kč. Děkuji za nabídky.

realitní makléřka Gabriela Smejkalová 
) 777 144 642, smejkalova@e-finance.eu

Pro finančně zajištěné klienty vy-
hledávám ke koupi rodinné domy 
v Brně a okolí, vhodné k rekon-
strukci dle jejich představ. Nabíd-
něte!

realitní makléřka Bc. Marka Sitarová 
) 608 911 775, sitarova@e-finance.eu

www.realitynamorave.cz2

Brno-město e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

CHCETE ZDE VAŠI NEMOVITOST 

INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na 602 850 800



AKTUÁLNÍ NABÍDKA PRONÁJMŮ  
v bytovém domě Brno-Chrlice, ulice Pěkná 55

od 2 550 Kč ) 602 523 215

Pronájem nebytových prostor v přízemí budovy s využitím pro ob chod ní 
plochy, kanceláře a drobné provozovny. B, 66 kWh/(m2∙rok)**

Jednotka č. Počet místností Výměra Měsíční nájem
699/17 4 32,7 m2 5 447 Kč
699/19 1 16,2 m2 2 700 Kč
699/20 1 16,2 m2 2 700 Kč
699/22 5 54,8 m2 9 133 Kč
699/23 1 16,2 m2 2 700 Kč
699/24 1 16,2 m2 2 700 Kč
699/25 1 15,3 m2 2 550 Kč

www.e-finance-reality.cz 3

e-Finance 
koncern e-Finance, a.s. a partneři

Telefonní linka: 515 555 555
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www.e-finance.eu

e-Finance, a.s., realitní divize
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E-mail: reality@e-finance.eu
www.e-finance-reality.cz

e-Finance Makléři, s.r.o. 
pojišťovací poradci

Telefonní linka: 515 555 555
E-mail: info@e-finance.eu

www.e-finance-makleri.cz
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Makléři

Brno, Bratislavská 52, PSČ: 602 00, Tel.: 515 555 555

Brno, OC Olympia, Hypermarket Albert, U dálnice, PSČ: 664 42, Tel.: 736 689 706 

Jihlava, Žižkova 1683/13, PSČ: 586 01, Tel.: 606 343 237
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INFORMACE O PROJEKTU A PŘEHLED REZERVOVANÝCH DOMŮ: WWW.RDVRANOV.CZ

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. 

NOVÉ RODINNÉ DOMY  
v sousedství Brna i Moravského krasu

Označení 
domu

Uspo-
řádání

Typ 
objektu

Užitná 
plocha

Plocha 
parcely Cena

Dům A1 5+kk samostatný 215 m2 684 m2 10 544 000 Kč 

Dům A2 5+kk v bloku 161 m2 527 m2 8 931 000 Kč 

Dům A3 5+kk v bloku 161 m2 509 m2 8 818 000 Kč 

Dům A4 5+kk v bloku 161 m2 499 m2 8 754 000 Kč 

Dům A5 5+kk v bloku 161 m2 499 m2 8 754 000 Kč 

Dům B1 5+kk v bloku 161 m2 471 m2 9 084 000 Kč 

Dům B2 5+kk v bloku 161 m2 469 m2 9 071 000 Kč 

Dům C 5+kk samostatný 163 m2 538 m2 9 456 000 Kč 

Dům D 4+kk samostatný 143 m2 725 m2 10 406 000 Kč 

Spustili jsme další developerský projekt výstavby „na zelené louce" a započali výstavbu 9 rodinných domů 
ve Vranově u Brna. Dokončení prvních čtyř rodinných domů již na podzim 2017! 
K prodeji jsou nabízeny novostavby tří samostatně stojících rodinných domů a tří dvojdomů v zajímavé lokalitě obce Vranov u Brna, mezi ulicemi Březina a Poutní 
s příjezdovou komunikací z ulice Pod Alejí. Domy jsou koncipovány jako 4+kk až 5+kk o dvou až třech nadzemních podlažích s užitnou plochou 145 m2 až 216 m2 
s pozemky o výměře 469 m2 až 725 m2. Každý dům je s vlastní garáží, plynovým ústředním topením a veškerými inženýrskými sítěmi. B, 94  kWh/(m2∙rok)** 

RODINNÉ DOMY TYPU A2–A5

RODINNÉ DOMY TYPU B1-B2

Zrcadlově souměrné dvojdomy 5+kk. Každý dům 
má svoji garáž 18,5 m2, která je propojena se zádve-
řím. V prvním nadzemním podlaží najdete ještě 
technickou místnost a jeden pokoj. Ve 2. NP se na-
chází obývací pokoj s kuchyňským koutem 40,7 m2 
a koupelna 5,2 m2 vybavená umyvadlem, WC, 
 bidetem a sprchovým koutem. Ve 3. NP jsou další tři 
obytné pokoje, samostatné WC a koupelna vybave-
ná vanou, dvěma umyvadly a otopným žebříkem. 
Podlahová plocha celého domu je 161,1 m2.

Zrcadlově souměrné dvojdomy 4+kk. Každý dům 
má svoji garáž 20,8 m2, která je propojena se zá-
dveřím. Z garáže je dále vstup do technické míst-
nosti se sklepem. Ve 2. NP naleznete obývací pokoj 
s kuchyňským koutem 61 m2 a koupelnu vybavenou 
umyvadlem, sprchovým koutem, WC, bidetem a oto-
pným žebříkem. Ve 3. NP jsou 3 pokoje/ložnice, 
samostatné WC a koupelna vybavená dvěma umy-
vadly, vanou a otopným žebříkem. Podlahová plocha 
celého domu je 195 m2.

KONTAKTUJTE NÁS: Ivo Škaroupka, ) 602 523 215, skaroupka@e-finance.eu

Možnost koupě samostatných pozemků pro dům typu C – 538 m2, cena 3 400 000 Kč a pro dům typu D – 725 m2, cena 4 580 000 Kč.



Dovolená na zámku Račice 
pro turisty a sportovně založené rodiny

30 km od Brna a 10 km od Vyškova – Moravský kras a Drahanská vrchovina

Předzámčí s apartmány

Zveme Vás na dovolenou v netradičním, překrásném a hlavně tichém 
prostředí – otevřeli jsme pro Vás ubytování turistického typu až pro 
35 hostů v apartmánech a pokojích v budově předzámčí, které je součástí 
areálu zámku v Račicích. 
Renesanční zámecký komplex, jehož historie sahá až do 13. století, je skvělým výchozím místem pro 
cyklovýlety i pěší vycházky v oblasti Drahanské vrchoviny v těsném sousedství Moravského krasu. 

Při svém pobytu v areálu račického zámku se můžete vydat třeba cyklostezkou Srdcem jižní Moravy 
nebo cyklotrasami 5072 či 5073, navštívit unikátní přírodní areál Velká dohoda nebo přírodní park 
s naučnou stezkou Rakovecké údolí.

Do 30 km vzdáleného Brna přijedete pohodlně po dálnici D1 (10 km od Exitu 226) nebo přes nedaleké 
poutní místo Křtiny. Vyškov s vyhledávaným Dinoparkem a aquaparkem je od zámeckých hvozdů 
vzdálený pouhých 10 kilometrů.

Ubytovat se můžete v pokojích nebo apartmánech se základním vybavením. Najdete zde apartmány 
s jednou nebo třemi ložnicemi, dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou a dvou až čtyřlůžkové pokoje 
se společným sociálním zařízením. Všem jsou k dispozici vybavené kuchyňské linky.

Jako ubytovaní hosté si u nás můžete půjčit gril na propan-butan či na dřevěné uhlí a udělat si soukromý 
piknik na zámeckém nádvoří. Při nepřízni počasí je k dispozici stolní tenis.

Více informací na www.zamekracice.cz

Kuchyně Venkovní posezení s grilemLožnice v apartmánu

Typ pokoje / apartmánu Cena/den

Pokoj pro 2 osoby, koupelna, WC a kuchyně 
sdílené s dalšími dvěma pokoji

700 Kč

Pokoj velký pro 2 až 4 osoby, koupelna, 
WC a kuchyně sdílené s dalšími dvěma pokoji

1 000 Kč

Pokoj pro 2 osoby s vlastním sprchovým 
koutem a WC, společnou kuchyní s dalšími  
třemi pokoji

1 200 Kč

Apartmán pro 2 až 4 osoby s obývacím 
pokojem a ložnicí, vlastní kuchyňskou 
linkou, sprchovým koutem a WC

1 500 Kč

Apartmán až pro 8 osob se třemi  
samostatnými pokoji, velkou kuchyní, 
vlastní velkou koupelnou a WC

2 000 Kč

V ceně není zahrnuto: 

Místní poplatek 5 Kč/os./noc

Poplatek za psa 100 Kč/noc

Úklid pokoje – jednorázový poplatek za pobyt 150 Kč

Úklid apartmánu – jednorázový poplatek  
za pobyt

300 Kč

od 250 Kč 
osoba/noc

REZERVACE UBYTOVÁNÍ: TEL.: 515 555 549, info@zamekracice.cz



BYTY
� Hledáme ke koupi byt 
3+1 nebo 4+kk v Brně, lo-
kalita Bohunice. Byt určený 
k celkové rekonstrukci. Jen 
s balkonem nebo lodžií, od 
2. NP výše.
  ) 737 933 326 

� Hledám ke koupi pros-
torný byt 3+1 nebo 4+1 
v Čer ných Polích v blízkos ti 
Mendelovy univerzity. Poža-
dujeme klid né místo a do-
brý stav bytu bez větších 
oprav. Uvítám i možnost 
rezidenčního by dlení.
  ) 603 119 957

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Brno-město /

� Hledáme ke koupi byt 
2+kk v Brně-Líšni. Velikost 
kolem 40 m2. Nemusí být 
opravený, ideálně jižně ori-
entovaný. Pro starší pár. 
  ) 734 699 982

� Koupíme byt v Brně-Oře-
šíně, Jehnicích nebo Útěcho-
vě. Lze i pozemek ke stavbě 
menšího RD (bungalovu).

) 608 300 255

RODINNÉ DOMY
� Rodina hledá ke koupi 
větší dům nebo vilu se za-
hra dou v lokalitě Žabovřesky 
nebo i jinde v Brně. Spěchá.
  ) 602 642 963

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Stavební pozemek 40 164 m2, Soběšice
Okres Brno-město, Soběšice. Prodej podílu 
40 164 m2 z celkových 50 734 m2 stavebního 
pozemku dle platného konceptu varianta A ÚP 
města Brna jako plocha zastavitelná na ulici Zeiber-
lichova. Na pozemku neváznou žádné nájemní 
smlouvy.

1 990 Kč/m2
 ) 603 571 112

Stavební pozemek 753 m2, Líšeň
Okres Brno-město, Líšeň. Prodej budoucího staveb-
ního pozemku o výměře 753 m2 a uliční šířce 11 m 
k budoucí výstavbě samostatného ro dinného do-
mu. Elektřina na pozemku. Součástí prodeje je 
polovina přístupové cesty k pozemku. Možnost 
koupě protější parcely s druhou polovinou cesty.

2 000 Kč/m2
 ) 734 699 982

Pozemek 2 116 m2, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy, prodej pozemku 
s možností výstavby celoročně uživatelného re kre-
ační ho objektu. Šíře pozemku v prostřední části je 
17 m, u příjezdové cesty 7 m. Na pozemku stojí 
dřevěná chata s terasou se zastavěnou plochou 
16 m2. Elektřina u hranice pozemku.

1 500 000 Kč ) 725 777 142

Pozemek 1 285 m2, Bosonohy
Prodej pozemku o ploše 1 285 m2 v Brně, městské 
části Bosonohy. Jde o rekultivovanou zahradu 
s mož ností vybudování elektrické přípojky a s vod-
ními zdroji v blízkosti. Přístup na pozemek je ze 
zpevněné štěrkové cesty. Pozemek leží na svahu, 
který je jihozápadně orientován.

1 870 000 Kč ) 776 271 858

Stavební pozemek 790 m2, Bystrc
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej stavebního po-
zem ku o CP 790 m2, ležícího ve vyhledávané loka-
litě Markůvky při ulici Rakovecká. Pozemek je určen 
ke komerční výstavbě pro sport, pohybové aktivity. 
Pozemek je rovinatý, slunný, jižně orientovaný 
s krásným výhledem. Inženýrské sítě v dosahu.

3 555 000 Kč ) 608 911 775

Zahrada 1 452 m2, Bystrc
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej pozemku 1 425 m2 
o roz mě rech 71×21 m. Pozemek se nachází 
na okraji zahrádkářské ko lonie u zastávky MHD 
Ondrouškova. Pozemek je aktuálně kompletně 
vyčištěný a je zde možnost vystavět chatu o výměře 
16 m2. Voda na pozemku.

500 000 Kč ) 725 777 142

Polyfunkční dům, Zvonařka
Okres Brno-město, novostavba domu se 4 NP 
s možností nástavby dalších 2 pater. Celková sou-
časná užitná plocha 2 100 m2. Všude vysoko zá-
těžové podlahy. Vytápění tepelnými čerpadly. Cena 
k jednání. A, 56,6 kWh/(m2∙rok)**

69 000 000 Kč ) 602 642 963

Prodej kanceláře, Příkop, Zábrdovice
Okres Brno-město, Příkop. Nabízíme prodej kan ce-
láře o celkové výměře 110 m2 v budově IBC na ulici 
Příkop v centru města. Kancelář je kompletně vy-
bavena, jednací místnost, kuchyně, klimatizace. G**

3 270 000 Kč ) 725 777 142

www.realitynamorave.cz6

Brno-město e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory



Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

BYTY
� Koupíme větší byt 4+1 v Brně- 
-Medlánkách. Výtah, terasa, par ko-
vání či garáž podmínkou. Výhled do 
přírody vítán! Finance nachystány!

) 608 911 775

� Koupím byt 2+kk nebo 2+1 
v Brně, městská část Bosonohy nebo 
Nový a Starý Lískovec. Byt v jakémkoli 
stavu, uvítám balkon nebo lodžii.

) 725 777 142

RODINNÉ DOMY
� Koupím RD 3+1 a větší v Brně, 
ideálně Masarykova čtvrť, Štýřice. 
Samostatně stojící na pozemku min. 
500 m2. Stav nehraje roli, i demolice. 

) 603 119 957 

� Koupím ihned obyvatelný byt 
v OV 3+kk, 3+1 v Brně – lokalita 
Královo Pole. Menší opravy nevadí. 
Balkon a sklepní kóje výhodou.

) 777 144 642

� Koupíme RD se za hrádkou, může 
být i k rekonstrukci, v Řečkovicích 
nebo Mokré Hoře. Spěchá.

) 603 571 112

� Hledáme ke koupi starší RD ve 
Slatině. Může být v horším stavu. 
Zahrádka vítána. Volejte. Děkuji

) 608 300 255

� Hledáme ke koupi rodinný dům 
v Brně a okolí s dobrou dostupností 
do Brna (cca do 25 km).

) 732 915 770

Aktuální  poptávka: / Brno-město /

Brno-venkov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Pro solventní klienty hledám v Br ně 
ke koupi byty všech velikostí, vhod-
né pro investici, v  horším stavu pro 
renovaci nebo naopak po celkové 
rekonstrukci k okamžitému bydlení.

realitní makléřka Eva Olšanová
) 737 933 326, olsanova@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro svého klienta 
byt 3+1 v Brně. Balkon podmín-
kou. A dále hledám ke koupi menší 
dům do 30 km od Brna. Podmín-
kou je menší zahrada.

realitní makléřka Ing. Jitka Mlejnková
) 608 300 255, mlejnkova@e-finance.eu

Pro rodinu klienta se zajištěným fi-
nancováním hledám ke koupi byt 
v OV 2+kk nebo 2+1 v Brně-Čer-
ných Polích, Lesné, Líšni nebo na 
Vinohradech. Byt může být i před 
rekonstrukcí, výhodou je vyšší pod-
laží s výhledem. Děkuji za nabídky.

realitní makléř Vladimír Glos
) 603 119 957, glos@e-finance.eu

Pro své klienty hledám ke koupi 
by tové jednotky k rekonstrukci 
v cen trálních polohách větších 
měst. Nejlépe ve starší cihlové zá-
stav bě dokončené před r. 1948.

realitní makléř Ing. arch. Jan Obrtlík
) 776 271 858, obrtlik@e-finance.eu

Hledám pro své klienty s finanč-
ní hotovostí ke koupi byty v Brně 
nebo blízkém okolí, do 50 m2, 
o ve likosti 1+kk až 2+1. Vhodné 
i k rekonstrukcím.

realitní makléřka Romana Kaniová 
) 603 571 112, kaniova@e-finance.eu

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. 

Nájemní dům, Ponava 
Okres Brno-město, Ponava. Výhradní prodej 4pod-
lažního nájemního domu po revitalizaci (nová euro 
okna , fasáda, střecha v roce 2016, opravy vnitřních 
rozvodů sítí) se 7 byty a restaurací v centru Brna 
u Lužánek. Parcela 359 m2. G**

32 500 Kč/m2
 ) 603 571 112

Garáž, Zábrdovice, Tkalcovská
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej garážového 
stání do OV na ulici Tkalcovská v Brně, k. ú. Zábrdo-
vice. Garážové stání se nachází v 1. NP šestipod-
lažního cihlového bytového domu, dálkové 
ovládání. B, 84 kWh/(m2∙rok)** 

280 000 Kč ) 725 777 142

Novostavba RD s pozemkem 1 209 m2, Drásov
Okres Brno-venkov. Prodej novostavby RD 4+1 s garáží v obci Drásov vzdálené 
10 km od okrajové části Brno-Ivanovice, pozemek 1 209 m2. Možnost výběru ma-
teriálů před dokončením. Kolaudace únor 2018. B, 82 kWh/(m2∙rok)** 

6 500 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátky hypotéky: 19 195 Kč*
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Brno-město

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
STABILNÍ A ÚSPĚŠNÉ FIRMY

Volejte nám na 602 850 800



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Novostavby RD 4+kk, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej nadstandardních cihlových novostaveb 4+kk 
s garáží v moderním stylu se zahradou v nové zástavbě na okraji obce. Celková vý-
měra je od 443 m2 do 645 m2, užitná plocha domů 181 m2. C, 193 kWh/(m2∙rok)** 

od 4 500 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: od 13 289 Kč*

RD 6+2 se zahradou, Rajhradice
Okres Brno-venkov, Rajhradice. Prodej dvougene-
račního cihlového RD na ulici Spojovací, 2 bytové 
jednotky 3+1, kompletní sítě, zahrada, dvůr, přístav-
by, přístřešek pro 2 auta, předzahrádka, sklep. G** 

4 800 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 14 175 Kč*

Novostavba RD 5+kk, Vranov
Okres Brno-venkov, Vranov. Prodej novostavby RD 
koncipovaného jako polovina dvojdomu. Cena je 
za stavbu domu na klíč včetně pozemku o výměře 
527 m2 a DPH. Příjezd k domu je z ulice Březina, 
přístup z ulice Pod alejí. B, 94 kWh/(m2∙rok)** 

8 931 000 Kč ) 602 523 215
Měsíční splátky hypotéky: 26 373 Kč*

Byt OV 2+1, Židlochovice
Okres Brno-venkov, Židlochovice. Prodej bytu 2+1 
v OV s lodžií na ulici sídliště Družba. Byt se nachází 
ve 2. NP panelového domu bez výtahu po kom-
pletní revitalizaci, výměra bytu 58 m2, lodžie 3 m2. 
C, 110 kWh/(m2∙rok)**

2 300 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 6 792 Kč*

RD, byt 2+1 se zahradou, Pasohlávky
Okres Brno-venkov, Pasohlávky. Prodej bytové 
jednotky 2+1 v RD se zahradou v klidné části obce. 
Dům je napojen na inženýrské sítě, podsklepen, 
okna původní ve dřevě, plochá střecha. G** 

1 300 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: 3 839 Kč*

RODINNÉ DOMY
� Koupíme RD v  Moutnici, 
Mě níně nebo Těšanech. 
I v hor ším stavu. Za hrád ku 
uvítáme. Volejte. Děkujeme.
  ) 608 300 255

� Koupím RD 4+kk a 4+1 
s ga ráží v Bílovicích nad Svi-
tavou. Pozemek 600–800 m2. 
Za nabídky děkuji.

) 603 119 957

POZEMKY
� Koupíme po zemky ke 
stav bě byt. domů. Kolem Tiš-
novska s dobrou dostup ností 
do Brna. Sítě na po zemku.
  ) 608 300 255

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Brno-venkov /

� Koupím sta vební po ze-
mek v okolí Brna, nejlépe 
v linii Podolí–Tvarožná–Ve-
latice. Zasí ťo vaný, možnost 
stavby do roka pod mín kou. 
V klidné části obce s občan-
skou vybaveností.

) 608 911 775

� Koupím stavební poze-
mek 400 m2 a více pro stav-
bu rodinného domu nebo 
starý dům určený k demolici 
ve Veverské Bítýšce a okolí 
do 20 km. Požaduji sítě 
v blíz kosti pozemku a pří-
jezdovou cestu.
  ) 777 144 642
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555



Naši realitní specialisté  
hledají pro své klienty:

Pro své klienty hledám ke koupi 
rodinné domy k rekonstrukci a po-
zemky vhodné k výstavbě v okrese 
Brno-venkov. Nejlépe okolí 15 km 
od Židlochovic a Hrušovan u Brna.

realitní makléř Michal Nečekal
) 732 858 907, necekal@e-finance.eu

Pro mladý pár hledám ke koupi 
přízemní rodinný dům 3+1 (3+kk) 
v Olomouci a okolí do 20 km. Cena 
do 2 000 000 Kč.

realitní makléř Kamil Řezanina
) 737 133 167, rezanina@e-finance.eu

Koupím rodinný dům nebo ven-
kovské stavení od 800 m2. Nejlépe 
v okolí Blanska do 30 km. Garáž, 
stodola vítána.

realitní makléřka Marcela Kadlčková
) 732 915 770, kadlckova@e-finance.eu

Koupím větší rodinný dům nebo 
vilu k bydlení i podnikání. Nejra-
ději v lokalitě Brno-Štýřice. Menší 
opravy nevadí.

realitní makléř David Jaroušek
) 721 965 681, jarousek@e-finance.eu

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

2 RD 4+kk se zahradou, Nebovidy
Okres Brno-venkov, Nebovidy. Prodej 2 nadstandardních cihlových novostaveb 4+kk 
s garáží v moderním stylu se zahradou v nové zástavbě na okraji obce. Celková výmě-
ra je od 429 m2 do 606 m2, užitná plocha domů je 181 m2. C, 193 kWh/(m2∙rok)** 

od 6 900 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátky hypotéky: od 20 376 Kč*

Stavební pozemek 1 909 m2, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov. Prodej stavebního pozemku 
v Dolních Kounicích. Celková výměra pozemku 
je 1 909 m2. Elektřina u hranice pozemku, voda 
a plyn jsou vzdáleny 40 m od hranice. Uliční šíře 
pozemku je 17,5 m.

500 Kč/m2
 ) 777 144 642

Stavební pozemek 4 019 m2, Sentice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 4 019 m2 
o rozměrech 25×161 m k výstavbě rodinného 
domu. Všechny sítě (elektřina, voda, plyn, kanali-
zace) a zpevněná příjezdová komunikace jsou na 
hranici pozemku. Vynikající dostupnost do Brna 
(20 km). Cena k jednání.

850 Kč/m2
 ) 602 642 963
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BYTY
� Hledám ke koupi byt 
1+1 ve Velkých Opatovicích. 
I v původním stavu k rekon-
strukci. S nutností stěhování 
do října 2017!
  ) 608 911 775

RODINNÉ DOMY
� Koupím rodinný dům se 
zahradou v okrese Blansko, 
okolí obcí Rudice, Křtiny, 
Je dovnice, Blansko. Dům 
o ve likosti minimálně 3+1, 
zahra da alespoň 200 m2. 
Pre feruji klidnější místo.
  ) 725 777 142

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Blansko /

POZEMKY
� Hledáme ke koupi sta-
vební pozemek směr Lipův-
ka a Černá Hora. Velikost od 
300 m2. Pro stavbu rodin-
ného domu.
  ) 603 571 112

� Koupím rovinatější sta-
vební pozemek ke stavbě 
víkendového domu (bunga-
lovu). Nejlépe na sever od 
Brna – Ochoz, Blansko, ap. 
Připravený ke stavbě, elektři-
na, voda, případně i kanali-
zace. Prostředí k rekreaci.
  ) 776 271 858

BYTY
� Hledáme ke koupi byt 2+1 v Ku-
řimi. Může být i družstevní, pokud 
možno k nastěhování. Zděné jádro 
a balkon výhodou.

) 734 699 982

� Mladá rodina úpěnlivě hledá 
ke kou pi byt kdekoliv v okolí Brna, 
nejlépe západně od Brna. Volejte 
prosím ihned.

) 602 642 963

� Hledáme ke koupi byt 2+1 až 
3+1 v lokalitě Brno-venkov, směr 
Syrovice, Bratčice, Pohořelice a okolí. 
Financování zajištěno.

) 603 571 112

� Ihned koupím byt min. 2+1 a vět-
ší ve Veverské Bítýšce, v ja kém koliv 
stavu. Finance mám nachystané, 
rych lé jednání. Spěchá.

) 737 933 326

� Koupím v Brně nebo v okolí do 
30 km velký, již zrekonstruovaný byt 
4+1 nebo větší. Výhodou je balkon 
nebo terasa, garáž nebo parkovací 
stání. Finance zajištěny.

) 732 915 770

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi rodinný dům 
v obci Rajhrad u Brna, Holasice, 
Rajhradice, Modřice. Dům může 
být v jakémkoli stavu, opravy nebo 
rekonstrukce nevadí, podmínkou 
minimálně 100 m2 zahrady.

) 725 777 142

� Hledám ke koupi menší rodin-
ný dům k rekonstrukci, ovšem ještě 
v obyvatelném stavu. Nejlépe jižně 
od Brna.

) 776 271 858

� Hledám ke koupi ihned obyva-
telný rodinný dům 3+1 a větší v Ro-
sicích a okolí. Požaduji zahrádku 
a vjezd na pozemek.
 ) 777 144 642

POZEMKY
� Koupím pozemek v Náměšti nad 
Oslavou a okolí, vhodný ke stavbě 
rodinného domu popřípadě i starší 
dům k rekonstrukci. Plocha parcely 
od 400 m2, lépe od 600 m2. Cena 
okolo 1 000 Kč/m2.

) 776 271 858

Aktuální  poptávka: 
/ Brno-venkov /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

RD 6+2 s pozemkem 1 267 m2, Lysice
Okres Blansko, Lysice, RD 6+2, klidná a exkluzivní část obce, 
jedno směrná klidná ulice. V blízkosti zámek, hotel a místní park. 
Na pozemku stojí kůlna s garáží a další garáž. Na zahradě jsou 
ovocné stromy. G** 
3 000 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 8 859 Kč*

Stavební pozemek 3 526 m2, Moutnice
Okres Brno-venkov, Moutnice. Prodej pěkného 
stavebního pozemku o výměře 3 526 m2 na SZ 
okraji obce, určenému ke komerčnímu využití. Poze-
mek je na rovině, trojúhelníkového tvaru o stranách 
75 a 80 m. Sítě: vodovod, kanalizace, elektřina. 

3 500 000 Kč ) 608 911 775

Blansko
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Stavební pozemek 1 136 m2, Modřice
Okres Brno-venkov, Modřice. Prodej stavebního 
po zemku pro komerční využití na atraktivním místě 
o výměře 1 136 m2. Pozemek se nachází na ulici 
Brněnská. Celý pozemek je na rovině, šíře pozemku 
25 m, kompletní sítě. Dle platného ÚP je pozemek 
zařazen jako SP – plochy smíšené výrobní. 

3 900 000 Kč ) 725 777 142

Stavební pozemky 36 855 m2, Měnín
Okres Brno-venkov, Měnín. Prodej stavebních 
pozemků pro komerci, výroba, skladování, logistika, 
výstavba víceúčelového areálu pro seniory včetně 
projektu. Sítě: elektřina, plyn a obecní vodovod. 
Pozemky jsou zařazeny v ÚP do komerčního využití, 
projekt předjednán včetně územního rozhodnutí.

19 900 000 Kč ) 725 777 142

Nájemní dům, Pohořelice
Okres Brno-venkov, Pohořelice. Prodej cihlového 
nájemního domu v centru na ulici Komenského. 
V současné době budova slouží jako sídlo firmy, 
kanceláře, lze přestavět na bytový dům. Kompletní 
sítě. K domu náleží dvůr, který je možno využívat 
na parkování aut. G** 

11 000 000 Kč ) 725 777 142

Pozemek 1 114 m2, Veverské Knínice 
Okres Brno-venkov, Veverské Knínice. Prodej lu-
krativního rovinatého pozemku na okraji obce 
o celkové ploše 1 114 m2 pro účely drobné pro-
vozovny s bydlením. Šíře pozemku je 11,5 m. 
Výborná investiční příležitost.

1 671 000 Kč ) 608 300 255
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Další nabídku více než 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 
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BYTY
� Hledáme ke koupi byt v OV 
3+1 v Ráječku nebo Rájci-Jestřebí. 
Nejlépe novostavbu s balkonem.

) 608 300 255

� Koupím byt 2+1 v OV nebo 
družstevní byt s možností převodu 
do OV v Blansku. Požaduji balkon 
nebo lodžii. Byt může být i k rekon-
strukci za adekvátní cenu.

) 777 144 642

� Koupím byt v OV 2+1 nebo 2+kk 
v Rájci-Jestřebí. Možno i před rekon-
strukcí. Financování zajištěno.

) 603 119 957

RODINNÉ DOMY
� Koupíme pěkný RD v Lipůvce, 
Lažanech, Šebrově, Kateřině nebo 
přilehlém okolí. Jen v dobrém stavu. 
Zahrada podmín kou. Volejte. Děkuji.

) 608 300 255

� Koupíme menší RD v Blansku, 
případně chatu určenou k celoroč-
nímu bydlení nebo s možností její 
úpravy. Podmínkou voda a elektřina.

) 737 933 326 

POZEMKY
� Koupíme stavební pozemek cca 
500 m2, na kterém je možno ihned 
stavět. Nejlépe v Letovicích nebo 
okolí. Šíře pozemku alespoň 17 m. 

) 734 699 982

CHATY, CHALUPY
� Koupíme chatu, chalupu nebo 
menší RD k rekreaci s menší zahra-
dou. Cca do 70 km od Brna, ihned 
obyvatelný. Lokality okolí Jedovnic. 

) 732 915 770

� Koupím chalupu, vel kou chatu 
nebo RD k rekreaci na Blanensku do 
50 km od Brna. Cena dohodou. 

) 602 642 963

Aktuální  poptávka: / Blansko /

BYTY
� Hledám ke koupi byt o ve-
li kosti 2+1 v osob ním vlastnic-
tví, nejlépe v lokalitě Slavkov 
u Brna nebo jeho blíz kém 
okolí. Upřednost ňu ji byt před 
rekonstrukcí.
 ) 732 915 770

� Mladá rodina hledá ke 
kou  pi byt o velikosti 2+1, 
3+kk nebo 3+1 a o rozloze 
mi ni málně 65 m2. Nejlépe 
byt, který je i s balkonem 
v lo  ka  litě Slavkov u Brna 
a je ho blíz kém okolí.
  ) 603 571 112

� Koupím větší byt 2+1 až 
3+1 v Bučovicích. Hledám 
pros torný byt v OV nebo druž-
stevní byt s možností pře pisu 
do osobního vlastnictví v blíz-
kosti centra. Rekonstrukce 
ne vadí. Přidanou hodnotou 
bude balkon a sklep. 
  ) 777 144 642

RODINNÉ DOMY
� Koupíme rodinný dům do 
40 km od Brna směrem na 
Vyškov, Rousínov apod. Menší 
za hrada a možnost parkování 
vítány. Platba v hotovosti, ne-
platíte daň ani provizi.
  ) 602 642 963

TOP Aktuální  poptávka: / Vyškov /

Vyškov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

RD 3+1, Svinošice
Okres Blansko, Svinošice. Prodej RD 3+1 se za hradou ve vy-
hledávané lokalitě. Celková výměra 2 461 m2. Sítě: plyn, elektřina 
v mědi 230 V a 400 V, obecní voda a vlastní čistička odpadních 
vod, dvě garáže. G** 
3 990 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 11 783 Kč*

Byt 2+kk, Hybešova, Vyškov
Okres Vyškov, ulice Hybešova. Prodej bytu 2+kk v cihlovém domě 
ve 4. NP/4 s výtahem na ulici Hybešova. Zateplený dům je kolau-
dován roku 2011, výměra bytu 55 m2, nízké měsíční náklady na 
bydlení. G*** 
1 800 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 5 316 Kč*

RD 3+1, Ztracená, Bučovice
Okres Vyškov, Bučovice. Prodej cihlového RD 3+1 se zahradou 
a dvorkem ve vyhledávané lokalitě. Celková výměra 743 m2. Sítě: 
plyn, elektřina, obecní voda a kanalizace. Dům se nachází v klidné 
části Bučovic v tiché slepé ulici současně kousek od centra. G** 
1 270 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 3 751 Kč*

RD 5+1 s garáží, Bošovice 
Okres Vyškov, obec Bošovice. Prodej řadového rodinného domu 
5+1 s garáží na pozemku 1 431 m2 v klidné části obce. Dům je 
napojen na veškeré inženýrské sítě. E, 363 kWh/(m2∙rok)** 

3 000 000 Kč ) 603 119 957
Měsíční splátka hypotéky: 8 859 Kč*

Stavební pozemek 1 000 m2, Vyškov-Lhota
Okres Vyškov, Vyškov-Lhota. Prodej 4 stavebních pozemků v krásné 
lokalitě. Pozemky ihned k výstavbě, CP od 1 000 m2, uliční šíře 
20 m, komletní sítě při hranici pozemku, příjezdová komunikace 
obecní. Dostupnost do centra města: Vyškov 5 min., Brno 40 min.

2 000 Kč/m2 ) 608 911 775
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Hodonín,  
Břeclav, Znojmo

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

BYTY
� Koupím levný byt 2+kk v OV 
nedaleko Bučovic, nejlépe Nesovice 
nebo Brankovice. Prosím nabídněte.

) 603 119 957

� Mladá rodina koupí byt 3+1 v Iva-
novicích na Hané nebo v blízkosti 
s dobrou dojezdností. Sklep ní nebo 
půdní kóje výhodou. 

) 737 933 326

� Koupíme pěkný RD 3+1 nebo 
i větší se zahradou na Hodonínsku. 
Slušný stav bez nutné rekonstrukce. 
Prosím nabídněte, platba hotově.

) 603 119 957

� Hledám ke koupi rodinný dům 
minimálně 4+1 nebo menší s mož-
ností rozšíření. Dům v dobrém stavu 
ve Vyškově a okolí s přilehlou za-
hradou cca 200 m2. Garáž výhodou.

) 725 777 142

� Koupíme RD v Hvězdicích a okolí. 
Mini málně o veli kosti 3+1 se zahrád-
kou alespoň 300 m2. Může být i k re-
konstrukci. Garáž nebo možnost vjez-
du na pozemek vítány!
 ) 608 911 775

� Koupíme byt 2+1 v Ku řimi. Může 
být i družstevní, pokud možno k na-
stěhování. Drobné opra vy nevadí. 

) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
� Koupíme rodinný dům v Uhři-
cích. Může být i před rekonstrukcí. 
Větší zahrada vítána. Volejte. Děkuji.

) 608 300 255

� Hledáme ke koupi novo stavbu 
RD ve Vyškově. Nejlépe 4+kk s garáží 
a zahradou. 

) 608 300 255

� Koupíme nový RD 4+1 s větší 
za hradou v hezkém prostředí blízko 
Vyškova. Nejlépe Drnovice, Račice-Pís-
to vice. Děkujeme za seri ózní nabídky.
 ) 603 119 957

CHATY, CHALUPY
� Koupím chalupu, či chatu v Lulči 
a okolí. S možností celoročního obý-
vání. Rekonstrukce nevadí. Nutný 
příjezd k domu autem.

) 608 911 775

Aktuální  poptávka: / Vyškov /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Prodej stavebních pozemků od 520 m2 do 1 397 m2, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej 21 stavebních pozemků v lokalitě "Panská zahrada" pro okamžitou 
výstavbu samostatně stojících rodinných domů. Vybudovány všechny sítě a příjezdové cesty. Více 
informací u makléře.

od 497 120 Kč ) 734 699 982

ProdánoP

Penzion, Olšany u Vyškova
Okres Vyškov, Olšany. Prodej zavedeného a prosperujícího pen-
zionu s restaurací v Olšanech. Dům zkolaudován v roce 2002. 
Restaurace 45 míst, salonek 30 míst. Ubytování 8 pokojů 22 lůžek. 
Nemovitost je vhodná k pořádání firemních i rodinných akcí, svateb 
a oslav s ubytováním, soustředění sportovců a jiné. G** 
11 000 000 Kč ) 725 777 142

RD 5+2, Vracov
Okres Hodonín, Vracov. Prodej rodinného domu 5+2 s garáží, skle-
pem a zahrádkou, vhodný jako dvougenerační. Plocha pozemku 
292 m2, dispozice domu 3× pokoj, 2× kuchyně, 2× koupelna, 
samostatné WC. G**
1 390 000 Kč ) 603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 4 105 Kč*

RD 5+2 se zahradou, Dubňany
Okres Hodonín. Prodej pěkného, zrekonstruovaného domu 5+2 
v Dubňanech, který se nachází na klidném místě u lesa. Dům 
má dvě bytové jednotky 1+1 a 4+1 s vlastním vchodem, garáž, 
sklep a zahrada. G**
2 700 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 7 973 Kč*

Dům 8+2 s bazénem a balkonem, Hodonín
Okres Hodonín, Velkomoravská. Nabízíme k prodeji rodinný 
dvougenerační dům 8+2 s krytým bazénem, dvorem, terasou 
a balkonem v centru Hodonína. Celková výměra 443 m2. Sítě 
kompletní. G** 
5 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 14 765 Kč*

Zemědělský pozemek 1 648 m2, Bukovany
Okres Hodonín. Prodej pozemku v Bukovanech u Kyjova o výměře 
1 648 m2. Jedná se o vysoce bonitní zemědělskou půdu. Mírný 
svah s jižní orientací. Aktuálně je pozemek obhospodařován bez 
právního důvodu.

71 500 Kč ) 776 271 858

RD s 5 byty, Moravská Nová Ves
Okres Břeclav, Moravská Nová Ves. Prodej RD po kompletní rekon-
strukci na náměstí, 5 bytových jednotek, kompletně podsklepeno. 
Sítě: elektřina 230/400 V, veřejný vodovod, kanalizace, plynová 
přípojka. G**
7 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 20 671 Kč*
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BYTY
� Koupím menší byt 1+1 
nebo i 2+1 v Břeclavi, klidné 
místo, ihned k bydlení.
  ) 737 933 326

� Hledám pronájem bytu 
2+1 nebo 3+1 v Hodoníně 
případně Rohatci pro bydle ní 
3 osob. Cena včetně poplat-
ků za energie. Úhrada kauce 
předem není problém.
  ) 776 271 858

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Hodonín, Břeclav, Znojmo /

� Koupíme byt 2+1, 2+kk 
v Břeclavi. Může být i DB 
s převodem do roka. Zdě né 
jádro a balkon vý hodou.
  ) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
� Koupíme jedno podlažní 
RD v Hodoníně. Jen v do-
brém stavu. Zahrád ka pod-
mínkou. Pouze přízemní 
dům. Volejte. Děkuji
  ) 608 300 255

BYTY
� Hledáme ke koupi novostavbu 
bytu 3+1 v Hodoníně. Nejlépe ko lem 
Lázně Hodonín.

) 608 300 255

� Koupím malý byt 1+1 nebo gar-
soniéru v OV nebo družstevní byt za 
nízkou cenu v Hodoníně. Byt může 
být i k rekonstrukci. 

) 777 144 642

RODINNÉ DOMY
� Hledáme ke koupi rodinný dům 
v Lužici u Hodonína. Novostavbu či 
novější stavbu bez nutnosti rekon-
strukce. Ideálně samostatně stojící 
s větším pozemkem. Za nabídky 
děkujeme!

) 608 911 775

� Mladá rodina s babičkou hledá ke 
koupi větší slunný dům se za hradou 
na Jižní Moravě (Hodonínsko, Břec-
lavsko, Znojemsko). Dům v  dobrém 
stavu i k menším opravám. Finan-
cování máme zajištěno.

) 602 642 963

� Hledáme ke koupi byt v OV 
v Moravském Krumlově 2+1 a 3+1 
nejlépe i s balkonem. Financování 
máme zajištěno.

) 603 571 112

� Hledám ke koupi větší byt (2+1, 
3+kk nebo 3+1) v Hodoníně nebo 
v okolí do 25 km. Pokud možno 
s balkonem, děkuji.

) 732 915 770

� Koupím RD 4+1 se zahradou, 
Hus to peče u Brna, stav k okamžitému 
bydlení. Drob né opravy nevadí.

) 725 777 142

POZEMKY
� Hledám ke koupi stavební poze-
mek nebo starší nemovitost k re-
konstrukci v Petrově, plocha parcely 
minimálně 500 m2 lépe 1 000 m2. 
Lokalita v obci nerozhoduje.

) 776 271 858

� Koupím stavební pozemek o plo še 
zhruba 700–1 000 m2 v Po ho řelicích 
a okolí. Dobrá dostupnost směrem na 
Brno. Služby v obci nebo v dosahu.

) 776 271 858

Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

BYTY
� Hledám ke koupi byt v Ji-
hlavě nebo okolí do 10 km. 
Nabídněte.
  ) 736 416 836

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava /

RODINNÉ DOMY
� Koupíme samostatný ne-
bo řadový rodinný dům v Ji-
hlavě, min. 4+kk. Nejlépe od 
přímého majitele. Investice 
do 4 500 000 Kč.
  ) 602 318 778

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

RD 2+1 s garáží, Velký Karlov
Okres Znojmo, Velký Karlov. Prodej rodinného domu 2+1 s garáží 
a zahradou po rekonstrukci. Dům je částečně podsklepen, napojení 
na veřejný vodovod a kanalizaci, okna a dveře v plastu, sedlová 
střecha. Celková výměra 690 m2. G**
1 990 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 5 877 Kč*

Kroměříž, Zlín
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Žďár n. Sázavou, 
Třebíč, Jihlava

RD 2+1, Jestřabice u Koryčan
Okres Kroměříž. Prodej RD 2+1 k rekonstrukci v obci Jestřabice 
u Koryčan s pozemkem 407 m2. V domě je zavedena elektřina, 
voda před domem, kanalizace v obci plánována. Ze zahrady je 
výhled do krajiny. G**
400 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 1 182 Kč*

Byt 2+kk s balkonem, Všemina
Okres Zlín, Všemina. Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu 
2+kk s balkonem v hotelovém komplexu Všemina. Byt se nachází 
v bytovém domě s výtahem, výměra bytu je 41 m2, balkon 5 m2, 
sklep 3 m2. G***
1 790 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 5 286 Kč*

Penzion, Troubky-Zdislavice
Okres Kroměříž, obec Troubky-Zdislavice. Rodinný dům vhodný 
k bydlení i podnikání, zahrada o celkové ploše 4 296 m2. Prostředí 
vhodné jak k pořádání oslav, svateb či firemních akcí, tak také 
pro sportovní účely. Atraktivní investiční příležitost. Cena včetně 
kompletního vybavení. G**
4 500 000 Kč ) 608 300 255
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Hodonín, Břeclav,
Znojmo

NEJ
férovější

Jezdím 
málo,
platím 
málo.

Ročně ujeté 
kilometry

do 5 000 km
do 7 500 km
do 10 000 km
do 12 500 km
do 15 000 km

Sleva 
povinné 
ručení

40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Sleva 
havarijní 
pojištění

30 %
25 %
20 %
10 %
5 %

Sjednejte si on-line na 
www.Pojisteni.Com

nebo na 
pobočce e-Finance
v OC Olympia Brno



CHATY, CHALUPY
� Hledám ke koupi cha lu-
pu nebo chatu z Brna smě-
rem Vysočina nebo Dra-
hanská vrchovina. Nej lépe 
samota nebo polosamota, 
stav nerozhoduje, poze-
mek o rozloze mini málně 
300 m2, samostatně stojící, 
příroda, lesy, rybník.
  ) 725 777 142

TOP Aktuální  poptávka: 
/ Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava /

� Hledám ke koupi chatu 
nebo venkovské stavení 
se za hradou na klidném 
místě na Vysočině. Může 
být i k re konstruk ci. Dobrá 
dopravní dostup nost a při-
pojení na inže nýr ské sítě. 
Plat ba v hotovosti. Prosím, 
nabídněte.
  ) 606 343 237

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Chata 4+1, Moravecké Pavlovice
Okres Žďár nad Sázavou, Moravecké Pavlovice. Celoročně obyvatelná chata 4+1 na zastavěné ploše 
86 m2, na vlastním pozemku o výměře 1 022 m2. Venkovní terasa, útulný obývací prostor, velká 
zimní zahrada, kuchyně a koupelna s WC v přízemí a dvě ložnice v podkroví. G** 

1 800 000 Kč ) 603 119 957
Měsíční splátka hypotéky: 5 316 Kč*

RD 4+1, Přibyslavice
Okres Třebíč, Přibyslavice. Přízemní RD 4+1 určen k rekonstrukci, 
která již částečně započala. Materiál použitelný k rekonstrukci je 
součástí prodeje. Dům je podsklepený, v přilehlé stodole se nachází 
garáž a dílna. Je zde možnost dobudovat další obytné prostory. G**
1 490 000 Kč ) 736 416 836
Měsíční splátka hypotéky: 4 400 Kč*

Stavební pozemek 466 m2, Rodkov
Okres Žďár nad Sázavou, rovinatý stavební pozemek 466 m2 v obci 
Rodkov. Jedná se o proluku mezi dvěma domy. Uliční šíře cca 24 m, 
délka v nejkratší části pozemku cca 11 m, v nejdelší části 25 m. Sítě 
na pozemku – elektřina, obecní vodovod.

139 800 Kč ) 608 300 255

Pozemek 1 794 m2, Tři Studně
Okres Žďár nad Sázavou, Tři Studně. Prodej pěkného pozemku 
o výměře 1 794 m2 s výhledem na obec. V současnosti je poze-
mek veden jako trvalý travní porost, lukrativní lokalita. Na parcele 
135/6 by měly vést v budoucnu všechny inženýrské sítě, výborná 
investiční příležitost.
1 100 Kč/m2 ) 725 777 142

Restaurace a byt, Rožná 
Okres Žďár nad Sázavou. Rodinný dům s restaurací i komerčním 
prostorem. V objektu je byt 2+1, restaurace, vinárna, sklepy, terasa, 
zastřešená zahrádka, garáž. Objekt vhodný pro podnikání i s místem 
pro bydlení. Zastavěná plocha 254 m2. G**
1 525 000 Kč ) 608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 4 504 Kč*

Zahrada 395 m2, Třebíč
Okres Třebíč, prodej zahrady se zahradním domkem o celkové 
výměře 395 m2. Zahrada se nachází ve vyhledávané zahrádkářské 
kolonii V lomech nedaleko městské části Borovina. Na pozemku je 
chatka o ploše 14 m2 a studna s pitnou vodou (společná). Elektřina 
u pozemku. Příjezd po nezpevněné komunikaci. 
189 000 Kč ) 736 416 836

Stavební pozemek 2 998 m2, Ruda
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej mírně svažitého, oploceného stav. 
pozemku pro RD v obci Ruda u Velkého Meziříčí. Velikost pozemku 
je 2 998 m2, uliční šíře ve spodní části cca 30 m a v horní 20 m. 
Sítě u hranice. Pozemek lze rozdělit a postavit zde 2 domy. K horní 
části vede asfaltová komunikace a k dolní části zpevněná cesta.
380 Kč/m2 ) 777 144 642

Novostavba RD 4+1, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška, Záblatí. Prodej projektu no-
vostavby RD se samostatnou garáží, zastavěná plocha 156 m2, užitná 
plocha domu 106 m2. Cena vč. kompletního dokončení a veškeré 
administrativy spojené se stavbou domu. A, 99 kWh/(m2∙rok)**
3 450 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 10 188 Kč*
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Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory



BYTY
� Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 
nebo 4+1 v Jihlavě. Lokalita ulic 
Na Vy hlídce, Alšova, Kolárova, Hav-
líčkova, Riegrova.

) 602 318 778

RODINNÉ DOMY
� Koupím RD ve Velké Bíteši a blíz-
kém okolí, který může být i k rekon-
strukci. Pozemek alespoň 200 m2.

) 603 571 112

� Koupím RD se zahradou, 3+1 
a větší ve Velkém Meziříčí a okolí do 
20 km. Dům může být i k opravám. 
Hledám klidné místo v boční ulici 
s možností vjezdu na pozemek. 
Garáž, dílna, stodola potěší.

) 777 144 642

� Hledám ke koupi RD v Jihlavě 
a okolí do 10 km. Nabídněte.

) 736 416 836

� Hledám ke koupi rodinný dům 
nebo statek na Vysočině, může být 
i k rekonstrukci. Nabídněte.

) 606 343 237

� Koupíme starší rodinný dům 
k rekreačnímu využití na Vysočině. 
Dům může být i v hor ším stavu. 
Pokud možno větší pozemek s pěk-
ným výhledem. Platba hotově.
 ) 734 699 982

POZEMKY
� Hledáme ke koupi stavební 
po zemky k výstavbě rodinných do-
mů nebo bytových domů v Třebíči 
a Jihlavě. 

) 608 300 255

CHATY, CHALUPY
� Hledáme ke koupi chatu v okolí 
Třebíče. Zahrádka nebo i větší za-
hrada podmínkou. Volejte. Děkuji.

) 608 300 255

� Koupíme chalupu na Vysočině, 
nejlépe v okolí Nového Města na 
Moravě. Nutnost rekon struk ce ne-
vadí, voda, elektřina pod mínkou! 
Možnost celoročního bydlení vítána!

) 608 911 775

� Chtěli bychom koupit velkou 
chatu nebo chalupu na Vysočině 
u lesa, rybníku. Objekt musí být v do-
brém stavu k užívání bez rozsáhlých 
oprav. Max. 80 km do Brna.

) 602 642 963

OSTATNÍ
� Hledám ke koupi objekt na Vy-
sočině, okres Žďár nad Sázavou, 
který bude vhodný k provozování 
hotelu nebo penzionu. Na stavu 
nemovitosti nezáleží, nutností je 
dostupnost autem a vetší pozemek. 
Finance zajištěny.

) 732 915 770

Aktuální  poptávka: 
/ Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava /

e-Finance, a.s., realitní divize

POBOČKA JIHLAVA

Naši realitní specialisté
pro Vysočinu hledají pro  
své klienty:

Pro svého klienta s hotovostí hle-
dám ke koupi rekreační objekt nebo 
RD k rekreaci i možnosti trva lého 
bydlení v oblasti Vysočiny. Možno 
i k rekonstrukci. Pozemek od 500 m2 
s dobrou dopravní dostupností. Pro-
sím, nabídněte. Děkuji

manažer pobočky, realitní makléř Ivo Mezlík
) 606 343 237, mezlik@e-finance.eu

Pro své klienty hledám ke koupi sa-
mostatný nebo řadový RD v Ji hlavě 
v klidnější lokalitě jako je např. Na 
Slunci, Sasov, Horní Kosov, Staré 
Hory apod. Dům min. 4+kk. Nejlé-
pe od přímého majitele. Investice 
do 4 500 000 Kč. Děkuji za nabídky.

realitní makléřka Kristýna Vostálová
) 602 318 778, vostalova@e-finance.eu

Pro svého klienta se zajištěným 
fi nancováním hledám ke koupi ro-
dinný dům se zahradou a možností 
parkování v lokalitách Třebíč, Velké 
Meziříčí nebo Jihlava. Možno i k re-
konstrukci. Děkuji za nabídky.

realitní makléř Roman Bartůněk
) 736 416 836, bartunek@e-finance.eu

Hledám ke koupi stavební poze-
mek o velikosti 500 m2 v Jihlavě 
a blízkém okolí. Minimální šíře 
pozemku kolem 17 m, sítě na hra-
nicích pozemku.

realitní makléřka Dominika Polyaková
) 702 443 016, polyakova@e-finance.eu

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

Nová obchodní galerie v budově Globus v centru Jihlavy
Nabízíme pronájem nově zrekonstruovaných ploch v prvním patře obchodního domu Globus na 
adrese Žižkova 13 v Jihlavě. Plánované otevření galerie je v termínu do konce roku 2017. 
Nové obchodní prostory budou o výměrách 1 × 29 m2, 2 × 36 m2, 2 × 37 m2, 1 × 38 m2, 3 × 40 m2, 
1 × 41 m2, 1 × 45 m2, 1 × 74 m2, 1 × 106 m2. V rámci rekonstrukce a opravy budovy zde vznikne nový 
osobní výtah, výměna oken, zateplení pláště budovy, vlastní parkoviště ve dvorní části budovy. G** 

Pronájem od 1 500 Kč/m2/rok ) 606 343 237

Statek se zahradou, Nová Říše
Okres Jihlava. V zastoupení majitele nabízíme k prodeji objekt 
bývalého statku se zahradou v obci Nová Říše nedaleko Telče. 
Nemovitost se skládá z objektu bývalého statku o zastavěné ploše 
658 m2 a přilehlé zahrady o rozloze 1 187 m2. G**
1 000 000 Kč ) 606 343 237
Měsíční splátka hypotéky: 2 953 Kč*

Podnikatelské centrum, Dačice
Okres Jindřichův Hradec, podnikatelské centrum, ZP 2 989 m2, CP 
5 168 m2. Objekt se skládá z administrativní budovy s nákladním 
výtahem a dalších 11 objektů. Všechny prostory jsou udržované, 
stále funkční, v současné době pronajímané majiteli firem se 
zaměřením na velkoobchod, výrobu, servis, restaurace atd. G**
16 900 000 Kč ) 725 777 142

Jindřichův Hradec
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Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava

e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
STABILNÍ A ÚSPĚŠNÉ FIRMY

Volejte nám na 602 850 800



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. 

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. 

TOP nemovitosti v naší nabídceTOP nemovitosti v naší nabídce

3 990 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 11 783 Kč*

RD 5+2 s pozemkem, Rosice
• Byty 3+1, 2+kk, možnost půdní vestavby
• Klidné místo v boční ulici
• Bezproblémové parkování, vjezd na pozemek
• Dům po částečné rekonstrukci: fasáda, okna a další
• Plná občanská vybavenost
• Výborné spojení do Brna – autobus, vlak, auto (D1)
PENB třídy G**

od 4 000 000 Kč ) 777 144 642

Bytový dům se 4 byty, Rudník
• Byty 2+1, 2+1, 2+kk a 4. byt není zcela dokončen
• Garáž, sklep, vjezd na pozemek 921 m2

• RD po částečné rekonstrukci – rozvody sítí a další
• Dům vhodný k bydlení i podnikání (penzion)
• Pěkné místo v blízkosti lesů a rybníků
• Vzdálenost do Trutnova cca 20 km
PENB třídy G**

4 400 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 12 994 Kč*

RD 6+kk, Mělčany u Brna
• Prostorný, vzdušný, slunný a zateplený dům
• 6 pokojů, kuchyň, hala, 2 koupelny, 2 WC, lodžie
• Užitná plocha 410 m2, zahrada 600 m2

• Garáž, sklepy, dvůr, skleník, dílna, dřevník
• Vytápění plynem či dřevem, kompletní sítě
• V klidné, slepé ulici 18 minut od Brna
PENB třídy G**

ŠÉFKUCHAŘ, ŠÉFKUCHAŘKA  
Vyhlašujeme výběrové řízení na pozici šéfkuchaře, šéfkuchařky.

Pro mezinárodní eFi Hotel Brno*** a pro restaurant EFI CAFE Reduta hledáme šéfkuchaře 
nebo také šéfkuchařku s praxí v oboru a zájmem pracovat s moderními technologiemi. 
Požadujeme znalost a ochotu vařit kvalitní českou a světovou kuchyni.

Nabízíme mzdu 40 000 Kč + osobní ohodnocení až 20 000 Kč + další benefity.

Volejte: 602 718 649, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

SAMOSTATNÝ KUCHAŘ, KUCHAŘKA 
Chcete mít zodpovědnost za přípravu jídel a pracovat s moderními 
technolo giemi?

Pro mezinárodní eFi Hotel Brno*** a pro restaurant EFI CAFE Reduta hledáme 
kuchaře, kuchařku.

Nabízíme mzdu 20 000–40 000 Kč (podle praxe a zkušeností) + další benefity.

Volejte: 602 718 649, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

DOPOLEDNÍ KUCHAŘ, KUCHAŘKA 
Máte praxi v závodním, školním stravování nebo jídelnách, restauracích?

Pro mezinárodní eFi Hotel Brno*** hledáme kuchaře, kuchařky na dopolední směny. 
Jste kuchař, kuchařka a chtěli byste pracovat pouze v ranních směnách od 6.00 do 
14.30 hod? Potom je tato nabídka práce určena právě pro Vás. 

Nabízíme mzdu 18 700–25 000 Kč + další benefity.

Volejte: 602 718 649, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

VEDOUCÍ SMĚNY V HOTELOVÉ RESTAURACI 
Baví Vás gastronomie, obsluha hostů a komunikace s nimi?

Pro mezinárodní eFi Hotel Brno*** a restaurant EFI CAFE Reduta hledáme vedoucího, ve-
doucí restaurační směny. Vedle obsluhy hostů budete vést tým číšníků a servírek na směně. 

Nabízíme mzdu 27 000–30 000 Kč + další benefity.

Volejte: 727 947 748, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

BARMAN, BARMANKA 
Znáte koktejly, umíte je míchat a tahle práce Vás baví?

Nabízíme Vám jedinečnou příležitost dělat barmana, barmanku v restaurantu, kavárně 
a baru EFI CAFE Reduta situovaném v Brně na Zelném trhu. Disponujeme jediným 
 robotickým míchačem nápojů v Brně.

Nabízíme mzdu 27 000–30 000 Kč + další benefity.

Volejte: 727 947 748, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

ČÍŠNÍK, SERVÍRKA V RESTAURACI  
V CENTRU BRNA 
Zajímá Vás moderní gastronomie a kvalitní obsluha hostů Vám není cizí?

Hledáme kolegy, kolegyně, kteří mají zájem pracovat na pozici číšník, servírka v hotelové 
restauraci eFi Hotelu Brno*** nebo v restauraci a kavárně EFI CAFE Reduta v Brně 
na Zelném trhu. 

Nabízíme mzdu 20 000–30 000 Kč (podle počtu odpracovaných hodin, 90 Kč  čisté  - 
ho/ho  dina + osobní ohodnocení, brigádně 85 Kč/hodina) + další benefity. Je možno 
pracovat i brigádně, vhodné zaměstnání pro studenty.

Volejte: 727 947 748, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

BRIGÁDA V HOTELU A RESTAURACI  
V CENTRU BRNA 
Studujete v Brně nebo jste v aktivním důchodu a hledáte brigádu?

Na výše uvedené pozice kuchař/kuchařka, pomocník/pomocnice v kuchyni, číšník, 
servírka a také hotelová recepční nebo pokojská hledáme spolehlivé spolupracovníky 
na částečný pracovní úvazek.

Nabízíme mzdu podle typu pozice + další benefity.

Volejte: 607 095 149, nebo pište na e-mail: prace@e-finance.eu

HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE!

www.efihotel.cz   www.eficafe.cz 


