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Dluhopisy pro občany
www.e-finance.eu

Dluhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

•  Investice od 30 000 Kč

•  Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

•  Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

30 000 Kč

Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

Dluhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

•  Investice od 11 200 Kč

•  Úrok 6 % je vyplácen 
na konci investičního období

•  Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

11 200 Kč

Úrok 6 % je vyplácen 

Koncern e-Finance, a.s. a partneři
Bratislavská 52, 602 00 Brno, provozní doba: Po–Pá 9–18 hod. 
tel.: 515 555 555, www.e-finance.eu, www.pojisteni.com

www.e-finance.eu

Prodej bytů 3+kk s garáž. stáním 
v novostavbě domu v Oslavanech
Více informací na str. 4

Prodej poslední novostavby RD 
CHKO Moravský kras
Více informací na str. 3

Prodej komerčního objektu, 
Hustopeče u Brna
Více informací na str. 14



* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Byt OV 3+1, Brno-město, ulice Úvoz
Okr. Brno-město, Veveří. Prodej bytu v OV 3+1 
v 5. p. cihlového domu, 80 m2 s možností vybu-
dovat terasu. Dům revitalizován: eurookna, za-
teplení, střecha, výtah a kamerový systém. ***

Byt OV 4,5+1, Brno-Bohunice, Okrouhlá
Okr. Brno-město, Bohunice, ulice Okrouhlá. 
Pro dej bytu v OV 4,5+1 v 7. NP/8. NP revi-
ta lizovaného panel. domu, 88,1 m2, s lodžií 
4,7 m2. Nová plast. okna, dům zateplen. ***

Byt OV 3,5+1, Brno-město, Úvoz
Okr. Brno-město, Staré Brno. Prodej bytu 
3,5+1 v OV, 1. p. cihl. domu, 86 m2, k bydlení 
nebo podnikání. Nová okna, dům je zateplen. 
Vlastní plyn. kotel. Nízké měs. náklady. ***

na dotaz v RK  734 699 982 na dotaz v RK  734 699 982 na dotaz v RK  734 699 982

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 824 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 701 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt 1+1, Brno-město, Bohunice
Okres Brno-město, Bohunice, DB 1+1, s balkonem, 
plastová okna. Částečná rekonstrukce v roce 2011 
(kuchyňská linka, podlahy). Parkování bez problému. 
Měsíční náklady 3 700 Kč vč. plynu a elektřiny. ***

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 661 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

DB 2+kk, Brno-město, ulice Burešova
Okres Brno-město, Veveří. Prodej družstevního bytu 
2+kk, 53 m2 ve 4. NP/5. NP cihlového domu. Byt je 
 orientován do klidného vnitrobloku. Částečná revitali-
zace domu proběhla v roce 2007. ***

Byt OV 1+1, Brno-Bystrc
Okres Brno-město, prodej pěkného prostorného bytu 
1+1 v OV, 43 m2. Nová kuchyňská linka, zasklená 
lodžie, předsíňové skříně, prostorná šatna. V bytu 
jsou plovoucí podlahy a opravené původní jádro. C**

Byt OV 1+1, Královo Pole
Okres Brno-město, Královo Pole. Prodej pěkného bytu 
1+1 v OV na atraktivním místě na ulici Skácelova. 
Součástí bytu je pokoj, kuchyň, předsíň, samostatná 
koupelna, WC. Dobrá dostupnost do centra Brna. ***

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 812 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*1 600 000 Kč  605 022 928

1 999 000 Kč  734 699 982 2 300 000 Kč  775 681 489

1 995 000 Kč  777 242 348

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 992 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 439 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 740 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt 2+1, Brno-Zábrdovice, ulice Sýpka
Okres Brno-město. Prodej pěkného bytu 2+1 v OV 
po rekonstrukci, s balkonem, sklepem a zahradou na 
ulici Sýpka. Byt se nachází v 5. NP cihlového bytového 
domu s výtahem, výborná dostupnost do centra. ***

Byt OV 3+kk, Brno-Žabovřesky, 77 m2

Okres Brno-město, Žabovřesky, byt v OV ve 4. NP se 
dvěma balkony, užitná plocha 77 m2. Byt je po komplet-
ní rekonstrukci v roce 2011, je nabízen vč. kompletního 
zařízení zhotoveného na míru, ihned k nastěhování. *** 

Byt 3+kk, Brno-Zábrdovice, ulice Tkalcovská
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej pěkného, mo-
derně zařízeného bytu 3+kk v OV na ulici Tkalcovská. 
Nový byt se nachází v šestipodlažním cihlovém by-
tovém domě s výtahem, k bytu patří garáž a sklep. B**

2 400 000 Kč  725 777 142

3 240 000 Kč  721 610 5123 000 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 283 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

DB 2+1, Brno-Štýřice, ulice Jílová
Okres Brno-město, Štýřice, ulice Jílová, převod DB 
v panelovém domě po revitalizaci, nový výtah. Byt je 
rovněž po rekonstrukci, elektřina v mědi, nové omítky. 
Nový balkon 2,12 m2. Převod do OV možný ihned. ***

2 500 000 Kč  605 022 928

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

realitní makléř Milan Pavelka
Tel.: 605 022 928, E-mail: pavelka@e-finance.eu

realitní makléřka Ing. Miroslava Novotná
Tel.: 721 610 512, E-mail: miroslava.novotna@e-finance.eu

Pro klienta se zajištěným financováním 
hledám v Tišnově ke koupi byt 2+1 a větší 
s balkonem nebo lodžií. Byt po rekon-
strukci jádra v revitalizovaném domě. Nej-
lépe 2. patro. Dokoupení garáže vítáno.

Hledám pro své klienty s hotovostí byty 
v OV/DB 1+1 a 2+1 v Brně. Lokality: Bys-
trc, Kohoutovice, Jundrov, Komín, Krá lovo 
Pole, Řečkovice, Medlán ky, Ža bo vřesky, 
Štýřice, Slatina, Lesná, Lí šeň, Bohunice, 
Starý a Nový Lískovec. Byt v jakémkoli 
stavu, lodžie nebo balkon výhodou.

Naléhavě pro své klienty hledám ke kou-
pi byt 3+1 nad 100 m2 v cihlovém domě 
s výtahem, nejlépe k rekonstrukci, platba 
v hotovosti.

Naši nejlepší makléři 
hledají pro své klienty:

realitní makléř Tomáš Šmídek
Tel.: 725 777 142, E-mail: smidek@e-finance.eu

realitní makléř Tomáš Konečný
Tel.: 775 681 489, E-mail: konecny@e-finance.eu

Pro svoje klienty s připravenou hoto-
vostí hledám ke koupi byt v osobním 
vlastnictví nejlépe 2+1 nebo 3+1 v Brně. 
Výhodou je revitalizovaný dům s nízkými 
měsíčními náklady.

V souvislosti s velkou poptávkou po re-
kreačních objektech v Brně a okolí hle-
dám obyvatelné chaty a zahradní domky 
s pozemkem, nejlépe s vodou, el. a pří-
jezdovou komunikací. Cena dohodou 
dle stavu a lokality. Děkuji za nabídky. 

realitní makléř Ing. Jan Coufal
Tel.: 602 642 963, E-mail: coufal@e-finance.eu

realitní makléřka Gabriela Smejkalová
Tel.: 777 144 642, E-mail: smejkalova@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své klienty ihned 
obyvatelný RD 3–5+1 v Kuřimi a okolí 
do 15 km se zahradou od 300 m2. Cena 
do 3 000 000 Kč.



Obsahe-Finance, a.s., realitní divize 
Děkujeme Vám, že nás právě čtete
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e-Finance 
koncern e-Finance, a.s. a partneři

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

www.e-finance.eu

e-Finance, a.s., realitní divize
realitní kancelář

Telefonní linka: 515 555 555
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

Vydavatel: e-Finance, a.s.
Bratislavská 52, 602 00 Brno
Tel.: 515 555 555, E-mail: info@e-finance.eu
www.e-finance.eu

Evidenční číslo: MK ČR E 16186, 
Náklad: 115 000 výtisků
Grafická úprava a DTP: MgA. Barbora Kšicová

Makléři
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Další pobočky pro uzavření pojištění:

Brno, Kozí 4, PSČ: 602 00, Tel.: 542 221 755

Prostějov, Poděbradovo nám. 8a, PSČ: 796 01, Tel.: 582 348 789

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

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Prodej poslední novostavby RD 5+kk, obec Krasová, okres Blansko

Prodej vinného sklípku v centru Brna, Černá Pole, ulice Traubova

• vzdálenost 27 km od centra Brna
• samostatně stojící dům s pozemkem 802 m2

• dům dokončený „na klíč“, izolační trojskla, vinylové 
 podlahy, kuchyňská linka, podlahové topení
• veškeré inženýrské sítě
• kryté parkovací stání s   kůlnou
• ¼  podíl na příjezd. cestě a společném
 parkovacím prostoru

PENB třídy B** (94 kWh/m2/rok)

• prodej nebytové jednotky o výměře 78 m2

• celkem tři místnosti s barem, kuchyňskou linkou včetně
 dřezu, elektrické trouby a lednice
• zázemí s WC a sprchovým koutem
• nová elektroinstalace 230/400 V
• nové rozvody vody a odpadů
• elektrické přímotopy + krbová kamna

PENB třídy G**

4 539 500 Kč  602 523 215
Měsíční splátka hypotéky: 13 225 Kč*  www.dumkrasova.cz

1 100 000 Kč  602 523 215

Prodej podsklepeného řadového RD 4+2, Brno-Černovice, ulice Kotkova
• celková výměra 259 m2 
• celý pozemek je oplocen 
• v dobrém tech. stavu a po částečné rekonstrukci 
• sítě: elektřina, voda, plyn, kanalizace 
• možnost vybudování venkovního krbu, posezení 
• na zahradě k dispozici menší bazén 
 a ovocné stromy 
• parkování před domem 

PENB třídy G**

5 500 000 Kč   725 777 142 
Měsíční splátka hypotéky: 16 023 Kč*  



TOP Aktuální 
poptávka:
/ Brno-město/

BYTY
 Mladá rodina hledá ke koupi byt 
3+1 nebo 4+1 v Řečkovicích. Vlast-
nictví osobní i družstevní. Blízko MHD 
a s dobrým parkováním. 
2 500 000 Kč tel.: 602 642 963

 Koupím byt v OV střední velikosti, 
může být i 3+kk, balkon vítán. 
3 200 000 Kč tel.: 608 300 255

 Hledám ke koupi byt 2+1 v OV 
i DB, panelový nebo cihlový v Br-
ně-Komárově, Starém Lískovci nebo 
na Starém Brně. Balkon výhodou. 
I v horším stavu k rekonstrukci.
2 500 000 Kč tel.: 739 074 758

RODINNÉ DOMY
 Hledáme ke koupi RD 4+kk, nověj-
ší typ s garážovým stáním. Nejlépe 
lokalita Brno-Holásky nebo Žebětín. 
Cena dle stavu. 
5 400 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi rodinný domek 
v oblasti obce Dvorska, dispozice 
alespoň 3+1, může být i starší k re-
konstrukci, se zahradou. 
4 500 000 Kč tel.: 603 571 112

 Hledám ke koupi rodinný dům 3+1 
a větší v Brně, část Přízřenice. Nejlépe 
novostavba nebo po rekonstrukci, ale 
není podmínkou, garáž a menší za-
hrádka výhodou, pozemek mini málně 
200 m2.
6 000 000 Kč tel.: 725 777 142

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

21 849 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

16 023 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

18 907 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt OV 5+1 s terasou, Brno-Černovice
Okres Brno-město, Černovice. Prodej pěkného, mo-
derně zařízeného bytu 5+1 v OV s terasou na ul. Bla-
touchová. Půdní nový byt 217 m2 se nachází v cihlovém 
domě bez výtahu, k bytu náleží sklep 3 m2. ***

RD 5+3 se zahradou, Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěkného 
řadového RD 5+3 se zahradou, dvorem a sklepem na 
ulici Kroupova v žádané lokalitě Brna. Celková výměra 
455 m2, všechny sítě, terasa, okna v plastu. G**

RD 7+kk, zahrada, Brno-Komín
Okres Brno-město, Komín. Prodej pěkného řadového 
RD 7+kk po kompletní rekonstrukci se zahradou, garáží 
na ulici Hlavní v žádané lokalitě Brna. Celková výměra 
263 m2, všechny sítě, kolaudace roku 2007. D**

7 500 000 Kč  725 777 142

5 500 000 Kč  725 777 142 6 490 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek, Brno-Chrlice
Brno-město, Chrlice. Prodej st. pozemku pro 
komerční využití, dle platného ú. p. se jed-
ná o smíšenou plochu výroby a služeb. Na 
pozemku neváznou žádné nájemní smlouvy. 

1 900 Kč/m2  725 777 142

Zahrada s chatou, Maloměřice
Brno-město, Maloměřice. Prodej zahrady se 
zah. domkem na klidném místě v zah. kolonii 
snadno dostupné z centra. Celková výměra 
zahrady je 404 m2. Domek část. podsklepen.

290 000 Kč  602 792 999

4 500 000 Kč  739 074 758

RD 5+1 se zahradou, Brněnské Ivanovice
Okres Brno-město, Brněnské Ivanovice. Prodej pěkného rodin-
ného domu 5+1 se zahradou a předzahrádkou, v klidné části 
na ulici Vyšehradská. Dům je podsklepen a byl rekonstruován 
v roce 2008. G**

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 614 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt 3+1, Brno-Žabovřesky
Okres Brno-město, Žabovřesky. Prodej pěkného bytu 
3+1 v OV ve 4. NP domu bez výtahu na ulici Zborovská. 
Byt je po kompletní rekonstrukci a dům je po celkové 
revitalizaci. Výměra bytu 75 m2, 2× lodžie, garáž. ***

3 300 000 Kč  725 777 142

www.realitynamorave.cz4

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

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

Prodej posledních pěti bytů v OV: 1+kk, 
2+kk, 3+kk a 3,5+kk na ulici Tkal covská 
v Brně-Zábrdovicích v  bytovém domě 
MOZARTKA
Nové byty se nachází v šestipodlažním cihlovém byto-
vém domě, který prošel kompletní rekonstrukcí. Bytový 
dům MOZARTKA se nachází přímo u nákupního centra 
ALBERT na ulici Tkalcovská. B**

Prodej bytů 3+kk včetně garážového 
stání v novostavbě domu v Oslavanech

• garážové stání v ceně bytů
• prostorná lodžie 
• vlastní plynové kondenzační kotle
• velké množství parkovacích míst
• výborná občanská vybavenost
• velmi dobrá dojezdová vzdálenost do Brna 25 km

PENB třídy B** (94 kWh/m2/rok)

NEPLATÍTE PROVIZ I

od 1 844 300 Kč  725 777 142

od 1 998 000 Kč  775 681 489 
Měsíční splátka hypotéky: 5 821 Kč*

byt 2+kk 58,47 m2 2 336 800 Kč
byt 1+kk 43,81 m2 1 844 300 Kč
byt 2+kk 58,97 m2 2 388 200 Kč
byt 3+kk 99,01 m2 3 102 300 Kč

byt 3,5+kk 74,50 m2 2 779 000 Kč

byty 3+kk 77–92 m2 od 1 998 000 Kč



Společnost eFi Palace, s.r.o., která je součástí koncernu  e-Finance, a.s., 
vydává další emisi dluhopisů areálu ubytovacího a  hotelového kom-
plexu eFi Palace Hotel, nacházejícího se v centru Brna, jehož příjmy 
jsou generovány z pronájmů nemovitostí, a to ubytovacích jednotek, 
bytů a nebytových prostor. Tyto dluhopisy jsou určeny pro investory se 
zájmem o investování do produktu spojeného s konkrétní nemovitostí.

n Úrokový výnos
Dluhopisy nesou pevné zhodnocení ve výši 4,5 % p.a. Uvedený úrok je fixovaný po celé 
dvouleté období a jeho výše se nemění bez ohledu na případný pokles bankovních 
úrokových sazeb. Úrok bude majiteli dluhopisu vyplácen po prvním roce a po dvou 
letech při splacení celé investice.

n Forma dluhopisů
Dluhopisy jsou vydávány v listinné podobě, na jméno a jsou volně převoditelné ru-
bopisem, přičemž převod nepodléhá schválení a není ani zpoplatněn. Rovněž upsání 
dluhopisu je realizováno bez jakýchkoli poplatků.

n Splacení dluhopisů
Dluhopisy jsou dvouleté, přičemž držitel dluhopisu je oprávněn požádat o mimořádný 
odkup s tříměsíční výpovědní dobou. 

n Upsání a koupě dluhopisů
Nejprve uzavřete smlouvu o upsání a koupi dluhopisů, poté uhradíte emisní kurz upsaných 
dluhopisů, a to buď převodem na účet, který je ve smlouvě uveden, nebo v hotovosti 
(hotovost pouze do ekvivalentu 270 000 Kč), a následně Vám budou předány dluhopisy. 
Dluhopisy mohou být také zaslány poštou jako pojištěná cenná zásilka. Nominální hod-
nota jednoho dluhopisu a minimální výše investované částky činí 30 000 Kč. Smlouvu 
o upsání dluhopisů je možno uzavřít přímo v budově eFi Palace, korespondenční 
formou nebo po vyplnění formuláře na adrese www.efipalace.cz.

n Schválení České národní banky 
Podle ustanovení § 36c odst. 1 ZPKT se schvaluje základní prospekt dluhopisů účastníka 
řízení, společnosti eFi Palace, s.r.o., IČO 29378702, se sídlem Bratislavská 234/52, 
Zábrdovice, 602 00 Brno, vydávaných v rámci nabídkového programu ve smyslu § 36a 
odst. 1 písm. a) ZPKT. 

Realitní skupina e-Finance, a.s. vydala již tři emise dluhopisů e-Finance 
s pevným ročním výnosem 7 % a jednu emisi s pevným ročním výno-
sem 6 %, jejichž emitentem je společnost e-Finance, a.s. 

n Úrokový výnos
Od počátku emise dosáhnou dluhopisy 34 % výnosu za 5 let a 79 % výnosu za 10 let! 
Dluhopisy E-FINANCE IV nabízí mimořádnou příležitost zhodnocení vložených finanč-
ních prostředků s průměrným ročním výnosem 6 %, po dobu pěti nebo deseti let, dle 
vlastního rozhodnutí investora. Hodnota dluhopisu se navyšuje každý den o alikvotní 
část výnosu.

n Forma dluhopisů
Dluhopisy jsou vystaveny v listinné podobě na řad a volně převoditelné na třetí osobu 
tzv. „rubopisem“, čímž je omezeno riziko jejich zneužitelnosti v případě jejich ztráty nebo 
odcizení.

n Splacení dluhopisů
Dluhopisy budou splaceny na základě jejich předložení dle emisních podmínek emitenta, 
tedy po deseti letech od data emise nebo po pěti letech od jejich upsání.

Splacení dluhopisů po pěti letech od jejich upsání: Termín splatnosti v případě 
požadavku investora na splacení dluhopisu po pěti letech je 90 dnů ode dne předložení 
dluhopisu. Žádost o splacení lze podat ve lhůtě nejdříve 60 dnů před a nejpozději  patnácti 
dnů po uplynutí pěti let od upsání dluhopisu. V tomto případě e-Finance neúčtuje inves-
torovi žádné poplatky za splacení dluhopisu.

Splacení dluhopisů mimo termíny po pěti a deseti letech: e-Finance, a.s. 
nabízí investorům kromě řádného termínu předčasného splacení emisní hodnoty dlu-
hopisu po pěti letech od jejich upsání, a běžného termínu splacení po deseti letech, také 
možnost požádat o odkup dluhopisu v jakémkoli termínu, včetně alikvotní části výnosu.

n Využití prostředků získaných z dluhopisů
Investiční strategií e-Finance, a.s. je investovat prostředky získané z dluhopisů do 
nákupu ne movitostí v atraktivních lokalitách České republiky, jejich zhodnocování 
a následný prodej.

n Jak dluhopisy koupit
Dluhopisy lze koupit za aktuální emisní kurz, který narůstá každým dnem o alikvotní část 
výnosu dluhopisu, na základě smlouvy o upsání dluhopisů uzavřené mezi e-Finance, a.s. 
a investorem tzn. občanem nebo firmou. Nabídka dluhopisu je omezena upsáním celkové 
nominální hodnoty dluhopisů, tedy prodejem 4 000 kusů dluhopisů.

Dluhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

•  Investice od 30 000 Kč

•  Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

•  Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

30 000 Kč

Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

Dluhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

•  Investice od 11 200 Kč

•  Úrok 6 % je vyplácen 
na konci investičního období

•  Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

11 200 Kč

Úrok 6 % je vyplácen 

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555 www.e-finance.eu

Dluhopisy pro občany



Aktuální poptávka: / Brno-město /

BYTY
 Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 
2+kk v Brně-Žabovřeskách nebo 
v Kohouto vicích v dobrém stavu. Ne 
přízemí, balkon nebo lodžie vítány. 
2 500 000 Kč tel.: 777 242 348

 Naléhavě hledáme ke koupi byt 
3+1 i větší v lokalitě Lesná nebo 
Žebětín. Nutností balkon či terasa 
a plastová okna. I před rekonstrukcí. 
Cena dle stavu. 
3 000 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi větší byt v No-
vém Lískovci v domě po revitalizaci 
do osobního vlastnictví. 
2 700 000 Kč tel.: 775 681 489

 Hledám ke koupi byt 2+kk, 2+1 
nebo 3+kk v Brně-Králově Poli a blíz-
kém okolí. Stav nerozhoduje. 
3 000 000 Kč tel.: 602 792 999

 Hledám ke koupi byt 3+1, 4+kk 
nebo 4+1 nejraději v lokalitě Ponava, 
Chrlice, Černá Pole, Sadova s balko-
nem, v udržovaném a ihned obyvatel-
ném stavu. 
3 100 000 Kč tel.: 777 144 642

 Hledám ke koupi byt v Brně v OV, 
dispozice od 2+kk až 3+1, balkon 
výhodou. Hotovost mám k dispozici, 
cena dohodou dle stavu bytu.
3 000 000 Kč tel.: 602 523 215

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi starší dům 
3+1 nebo i větší, v Židenicích. Dům 
ideálně před rekonstrukcí. Garáž 
nebo zahrádka výhodou.
4 000 000 Kč tel.: 608 300 255

 Hledám ke koupi velký rodinný 
dům v Brně-Soběšicích, se zahradou, 
garáží, na klidném místě. 
7 500 000 Kč tel.: 602 642 963

 Koupím rodinný dům min. 4+kk 
s garáží v Brně-Ivanovicích. Na rovi-
natém nebo mírně svažitém pozem-
ku. Dům ihned k nastěhování bez 
nutnosti větších oprav.
7 750 000 Kč tel.: 605 022 928

 Hledám ke koupi RD v Brně, část 
Kníničky, Mokrá Hora, Jehnice. Ihned 
obyvatelný dům nejlépe se sedlovou 
střechou, zahradou, popřípadě garáží 
nebo parkovacím místem.
7 000 000 Kč tel.: 725 777 142

 Hledám ke koupi byt 1+1 v Brně-
-Černovicích s balkonem nebo lodžií. 
U vyšších pater výtah podmínkou. 
Rekonstrukce nevadí. Dokoupení 
garáže výhodou.
1 250 000 Kč tel.: 605 022 928

 Hledáme ke koupi byt 3+1, 3+kk, 
v Bystrci. Minimální velikost 55 m2, 
preferujeme před rekonstrukcí. Pa-
tro nerozhoduje. Finance zajištěny. 
Spěchá.
2 100 000 Kč tel.: 734 699 982

 Mladá rodina hledá ke koupi byt 
o velikosti 1+1 nebo větší 1+kk, nej-
lépe s balkonem nebo lodžií.
1 700 000 Kč tel.: 603 571 112

 Hledám ke koupi byt 1+1 kdeko-
liv v lokalitě Brno-město. Stav bytu 
ihned k nastěhování, balkon, nebo 
lodžie. Spěchá. 
1 750 000 Kč tel.: 737 933 326 

 Koupím byt 2+kk nebo 2+1 v Br-
ně a okolí. Cihlový dům. Maximálně 
2. patro bez výtahu nebo vyšší pa-
tra s výtahem. Plocha okolo 50 m2. 
Preferuji nízké měsíční náklady. Mám 
hotovost. Spěchá. 
2 100 000 Kč tel.: 734 699 982

POZEMKY
 Hledám ke koupi pozemek pro 
stavbu RD v Brně a okolí, směr So-
běšice, Útěchov u Brna. Sítě na hra-
nici pozemku, výměra cca 400 m2.
2 500 000 Kč tel.: 602 792 999

 Koupím pozemek 300–1 500 m2 

pro RD v Chrli cích a okolí. Dosah 
MHD, příjezdová cesta. Sítě výhodou. 
2 000 000 Kč tel.: 777 144 642

 Koupím stav. pozemek v lokalitě 
Brno-Žabovřesky, cca 500 m2. Sítě na 
hranici pozemku a možnost napojení 
na veřejnou kanalizaci podmínkou. 
2 000 000 Kč tel.: 777 242 348

CHATY, CHALUPY
 Hledám ke koupi chatu s možnos-
tí celoročního bydlení v Brně a okolí 
na vlastním pozemku. Dobrá dostup-
nost. Platím ihned, hotově.
1 000 000 Kč tel.: 737 933 326 

 Hledám ke koupi chatu se za-
hradou v Komárově, Starém Lískovci 
nebo na Starém Brně. Voda i elektřina 
výhodou. Zahrada min. 150 m2.
1 500 000 Kč tel.: 739 074 758

TOP Aktuální poptávka:
/ Brno-město/

POZEMKY
 Hledám ke koupi staveb-
ní pozemek ke stavbě ro din-
ného domu, sítě na hranici 
pozemku, pozemek o výměře 
minimálně 600 m2, lokalita 
Bosonohy a okolí.
1 900 Kč/m2 tel.: 775 681 489

CHATY, CHALUPY
 Hledáme ke koupi chatu 
v Brně-Bystrci. Na vlastním 
nebo obecním pozemku. Vo-
da z vlastní studny a elektřina 
výhodou. Hotovost.
450 000 Kč tel.: 734 699 982

Další nabídku více jak 
300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Pozemek pro autosalon v Brně
Brno-Ivanovice, prodej st. pozemku pro ko-
merční využití v blízkosti obch. centra Globus, 
ul. Maříkova. Celkem 3 309 m2 pozemků vč. 
kompletních IS a vyřízeného st. povolení.

Garážové stání, Zábrdovice, Tkalcovská
Brno-město, Zábrdovice. Prodej garážového 
stání do OV na ul. Tkalcovská. Garážové stání 
se nachází v 1. NP šestipodlažního cihlového 
bytového domu, dálkové ovládání.

20 570 000 Kč  602 523 215 325 000 Kč  725 777 142

St. pozemek 5 289 m2, Brno-Medlánky
Brno-Medlánky, komerční poz. určený pro 
drobnou průmyslovou výrobu, sídlo firmy či 
sklady. Ul. šíře 25 m, délka 200 m. Příjezd po 
asfaltové komunikaci, sítě 60 m od pozemku. 

15 338 100 Kč  721 610 512

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 748 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Chata se zahradou, Brno-Žebětín
Okres Brno-město, Žebětín, prodej rekreační chaty se 
zahradou. Samostatně stojící objekt s terasou, pod-
sklepený, zavedena elektřina. Chata je dispozice 2+1, 
má vyzdívanou ocelovou konstrukci, příčky dřevo. G**

600 000 Kč  721 610 512

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 894 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Zděná chata se zahradou, Brno-Tuřany
Okres Brno-město, Tuřany. Prodej zděné chaty s vel-
kou zahradou v lokalitě Tuřany. Celk. výměra 1 162 m2. 
Příjezdová cesta k pozemku. Elektřina 230/400 V, 
vlastní voda, septik. Na zahradě ovocné stromy. G**

650 000 Kč  725 777 142

Zahrada 1 452 m2, Brno-Bystrc
Brno-Bystrc, pozemek 1 425 m2 o rozměrech 
71×21 m se nachází v okraji zahrád. kolonie 
u zast. MHD Ondrouškova. Je neudržovaný, 
jsou zde náletové dřeviny. Voda na pozemku.

Pozemek, chata, Brno-Jundrov
Brno-město, Jundrov. Prodej pozemku s cha-
tou, výměra 2 331 m2. Dle platného ú. p. je 
zařazen do rekreace, příjezdová cesta k oplo-
cenému pozemku, pozemek v mírném svahu.

Stavební pozemek, Královo Pole
Brno-město, Královo Pole. Prodej st. pozem-
ku 1 557 m2 ke komerčnímu využití na ul. 
Košinova. Sítě: elektřina 230/400 V, obecní 
voda, kanalizace, plyn 50 m od budovy. G**

995 000 Kč  605 022 928

2 000 000 Kč  725 777 142 6 000 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

28 841 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Stavební pozemky s RD, Brno-město
Okr. Brno-město, st. pozemek se zástavbou RD, celková 
plocha parcel 1 487 m2, dle ÚP smíšená zástavba (by-
dlení a služby) s indexem podl. plochy 1,2. Příjezdová 
komunikace a veškeré IS na hranici pozemku. E**

9 900 000 Kč  602 642 963

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 370 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Pozemek 2 116 m2, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy, prodej pozemku s mož-
ností výstavby celoročně uživatelného rekreačního 
objektu. Šíře pozemku v prostřední části je 17 m, 
u příjezdové cesty 7 m. Elektřina u hranice pozemku.

1 500 000 Kč  721 610 512

Stavební pozemek, Brno-Komín
Brno-město, Komín. Prodej st. poz. s pro-
jektem vč. stavebního povolení v chatové 
oblasti k. ú. Komín. Příjezdová cesta k po-
zemku, elektřina, voda vlastní, pěkné místo.

390 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek, Brno-Komín
Brno-Komín. Prodej udržovaného pozemku 
o celkové výměře 1 322 m2 na ul. Chaloupky. 
Dle platného ú. p. je zařazen do rekreace, 
příjezdová nezpevněná cesta k pozemku.

800 000 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



TOP Aktuální 
poptávka:
/ Brno-venkov/

BYTY
 Hledáme ke koupi větší byt 3+1 
s balkonem v Židlochovicích nebo 
Rajhradě. Může být i panelák po 
rekonstrukci. Plastová okna nutnost, 
garážové stání výhodou. 
2 300 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledáme ke koupi byt min. 2+kk 
a větší ve Veverské Bítýšce a blízkém 
okolí. Může být i v původním stavu 
před rekonstrukcí, panelák nevadí.
2 000 000 Kč tel.: 737 933 326

 Koupím byt 4+1, 5+1 v obci Česká 
a okolí. Hledám vzdušný, prostorný 
byt s balkonem a sklepem. Menší 
úpravy nevadí.
2 500 000 Kč tel.: 777 144 642

 Hledám ke koupi byt 1+1 v Židlo-
chovicích. Byt v udržovaném stavu, 
balkon nebo lodžie.
1 500 000 Kč tel.: 725 777 142

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Byt OV 2+1, Kuřim
Okres Brno-venkov. Prodej pěkně zrekonstruovaného 
bytu 2+1 o výměře 60 m2 ve zvýšeném přízemí v Bez-
ručově čtvrti. Kotel vlastní, plyn, elektřina, sklep. Nízké 
náklady na bydlení. Ihned k nastěhování. ***

2 300 000 Kč  739 074 758

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 701 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt OV 2+1, Rosice
Okres Brno-venkov, byt 2+1 v 1. patře cihlového domu, 
celk. výměra 52 m2. Plast. okna s žaluziemi a sítěmi proti 
hmyzu. Krásná koupelna s podlahovým topením, spr-
chovým koutem a WC. Vestavěné skříně v chodbě. ***

1 198 000 Kč  605 022 928

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 490 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 2,5+1 se zahradou, Pozořice
Okres Brno-venkov, zachovalý menší RD, 2 větší poko-
je a 1 malý, kuchyň, koupelna společná s WC, sklep, 
terasa, 2× dřevník, pergola. Terasová zahrada 165 m2, 
předzahrádka 20 m2. Veškeré IS. Cena k jednání. G**

1 500 000 Kč  602 642 963

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 370 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 4+2, Neslovice u Brna
Okres Brno-venkov, Neslovice, větší rodinný dům 
o velikosti 4+2 se dvorem a větší předzahrádkou. 
V přízemí se nachází pokoj, ložnice, kuchyň, komora, 
sociální zařízení. To stejné naleznete i v patře. G**

1 599 000 Kč  721 610 512

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 659 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 7+2, Újezd u Brna
Okres Brno-venkov. Prodej RD 7+2 v Újezdě u Brna 
s průjezdem, dvorem a zahradou. Plocha pozemku 
265 m2. Dům je napojen na el., plyn, kanalizaci, voda ze 
studny. Přípojka na obec. vodovod před domem. G**

2 500 000 Kč  777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 283 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

2 200 000 Kč  737 933 326 

Byt OV 2+kk, novostavba, Modřice
Okres Brno-venkov, pěkný slunný byt 2+kk v osobním vlast-
nictví, v novostavbě BD z roku 2009, o celkové výměře cca 
60 m2. Nízké náklady na bydlení 2 450 Kč za vodu, teplo, fond 
oprav atd. + 600 Kč elektřina. ***

RD 4+1, Borač
Okres Brno-venkov, RD 4+1, zastavěná plocha 113 m2, 
celková plocha pozemku je 848 m2. Samostatně sto-
jící s udržovanou okrasnou zahradou a posezením. 
Rozsáhlá rekonstrukce domu proběhla v roce 2003. G**

RD 4+1, Smolín u Pohořelic 
Okres Brno-venkov, Smolín, RD 4+1 se zemědělskou 
usedlostí, celková plocha 1 190 m2 s možností rozšíření 
o další místnosti, zrekonstuovaná skladová hala (dříve 
stodola), v průjezdu kryté garážové stání. G**

2 560 000 Kč  605 022 928

3 100 000 Kč  721 610 512

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 458 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 031 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Hrubá stavba s pozemkem 1 206 m2, Drásov
Okres Brno-venkov. Prodej hrubé stavby RD v obci 
Drásov, 10 km od části Brno-Ivanovice. Velikost RD 4+1, 
pozemek 1 206 m2. Možnost dokončení. Všechny IS 
u pozemku. Šíře parcely je cca 29 m, délka 42 m. B**

2 848 700 Kč  777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 299 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Bungalov 4+kk, Otmarov
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstandardní 
cihlové novostavby 4+kk typu bungalov se zahradou 
v nové zástavbě na okraji obce. Celková výměra je 
662 m2, sítě: elektřina, jímka, voda vlastní. B**

2 990 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 711 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 748 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Rodinný dům, Svatoslav 
Okres Brno-venkov, Svatoslav. Prodej RD, jedná se 
o budovu bývalého hostince. Celý objekt je určen ke 
kompletní rekonstrukci, celková plocha pozemku je 
1 397 m2, z toho zastavěná plocha je 800 m2. G**

600 000 Kč  721 610 512

RD 5+1, Telnice
Okres Brno-venkov. Přízemní RD 5+1 po částečné re-
konstrukci v obci Telnice. V RD je kuchyně, 5× pokoj, 
koupelna, WC, předsíň, chodba, veranda, spižírna, dílna, 
2× sklep, dvůr, zahrada, bazén. Pozemek 920 m2. G**

3 150 000 Kč  777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 177 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*
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RODINNÉ DOMY
 Hledáme ke koupi větší 
RD v lokalitě Lažánky, Mar-
šov, Holasice u Veverské Bí-
týšky se zahradou a garáží. 
Cena dle stavu.
3 200 000 Kč 777 242 348

  Koupím RD 3+1, 4+1 ve 
Střelicích a okolí. Nejlépe no-
vostavba nebo po rekonstruk-
ci, ale není podmínkou garáž 
a menší zahrádka výhodou, 
pozemek min. 400 m2.
4 000 000 Kč 602 792 999

POZEMKY
 Hledám ke koupi staveb-
ní pozemek v O cho zi u Brna. 
R ovinatý nebo mír ně svažitý 
do 1 000 m2 s kom pletní mi 
IS a zpev něnou pří jezdovou 
cestou. Financování zajištěno.
1 500 000 Kč 605 022 928

 Koupím staveb. pozemek 
pro stavbu bungalovu v Brně 
a okolí směrem na Kuřim. 
Sítě: elektřina, voda, příjez-
dová cesta k pozemku.
2 000 000 Kč 725 777 142

TOP Aktuální poptávka:
/ Brno-venkov/

Aktuální poptávka: 
/ Brno-venkov /

BYTY
 Seniorka hledá ke koupi menší 
byt v Ořechově k přestěhování z RD. 
V dobrém technickém stavu a k by-
dlení do konce května 2015. 
1 400 000 Kč tel.: 602 642 963

 Koupím byt 2+1 v OV v obci Mo-
krá-Horákov. Byt bez nutnos ti větších 
oprav. Pa rkování vý hodou. Bal kon 
podmínkou. Financování zajištěno.
1 300 000 Kč tel.: 605 022 928

 Koupím byt 4+1 ve Střelicích 
nebo blízkém okolí. Větší balkon, ale 
není podmínkou. V dobrém stavu.
3 500 000 Kč tel.: 602 792 999

 Koupím menší byt, ideálně 2+1 
ve Šlapanicích u Brna. Může být 
i v blízkém okolí, lokality Bedřicho-
vice, Blažovice, Jiříkovice, Ponětice.
2 400 000 Kč tel.: 608 300 255

 Koupím byt 3+1 v Ku řimi, ihned 
k nastěhování v revital. domě.
2 500 000 Kč tel.: 775 681 489

 Koupím větší byt min. 3+1 ve 
Ve verské Bítýšce, v dobrém stavu.
1 900 000 Kč tel.: 777 242 348

 Koupím byt 3+kk s balkonem 
v OV, v obci Rajhrad. Nabídněte.
2 200 000 Kč tel.: 603 571 112

 Koupím byt 2+1 ve Střelicích, Mo-
ra vanech nebo Osto povicích. Byt v OV 
i DB, panel i  cihla, balkon výhodou. 
I v horším stavu k rekonstrukci.
2 800 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupíme byt 2+1, 2+kk, lokalita 
Mokrá-Horákov, okres Brno-venkov. 
Panel nebo cihla, velikost od 40 m2, 
rekonstruovaný, případně i před re-
konstrukcí. Platba hotově.
1 650 000 Kč tel.: 734 699 982

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Stavební pozemky, Blažovice
Brno-venkov, prodej 2 st. parcel o celkové vý-
měře 4 691 m2 na kraji obce u žel. trati. Kladná 
vyjádření pro úz. rozhodnutí na výstavbu prů-
mysl. nebo skladové haly či admin. budovy.

Stavební pozemek, Hvozdec 
Okres Brno-venkov, Hvozdec. Prodej pěkného 
st. pozemku na atraktivním místě o výměře 
4 066 m2. Pozemek se nachází 15 km z centra 
Brna v blízkosti lesů. Šíře pozemku 45 m.

350 Kč/m2  602 642 963 1 000 Kč/m2  725 777 142

Stavební pozemek 962 m2, Babice 
Brno-venkov, Babice nad Svitavou. Prodej st. 
poz. o výměře 961 m2 a šířce 24 m k okamžité 
výstavbě samostatného RD. Veškeré IS: voda, 
kanalizace a elektřina jsou na pozemku. 

Pozemek u rybníka 3 355 m2, Rojetín 
Brno-venkov, Rojetín, pozemek u rybníka za 
obcí s možností stavby rek. objektu. Možnost 
připojení el. po dohodě ze směru od ryb-
níka. Pěkné místo pod lesem pro rekreaci.  

Stavební pozemek, Měnín 
Brno-venkov, Měnín. Prodej pěkného st. 
pozemku na atraktivním místě o výměře 
2 200 m2. Pozemek se nachází 18 km z cen-
tra Brna. Šíře pozemku 14 m, délka 140 m. 

1 690 Kč/m2  734 699 982

134 200 Kč  721 610 512

1 900 Kč/m2  603 571 112

Stavební pozemek, Rajhrad
Brno-venkov, Rajhrad. Prodej st. pozemku na 
pěkném rovném místě o výměře 1 655 m2. 
Pozemek se nachází 12 km z centra Brna. Šíře 
pozemku je 15,5 m. Veškeré sítě na hranici.

2 000 Kč/m2  734 699 982

Zahradní domek, vinice, Újezd u Brna 
Újezd u Brna, lokalita Stará hora. Mož. stavby 
rek. objektu po dohodě s úřadem. Celk. plo-
cha 1 157 m2. Poz. je ekologicky obhospo-
dařován. Zavedena el. Možnost studny. G**

Stavební pozemek, Deblín 
Brno-venkov, Deblín, krásný st. poz. 550 m2 
s výhledem na obec. Je rovinatý troj úhel-
níkového tvaru o stranách 42 × 45 × 24 m2. 
Příjezdová cesta je v majetku městyse Deblín.

Pozemek, Bílovice nad Svitavou 
Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou. Prodej 
poz. 3 213 m2 s chatkou. Pozemek je vhodný 
k odpočinku a rekreaci jako zahrada. U po-
zemku je el., příjezd po nezpevněné cestě.

395 000 Kč  721 610 512 460 000 Kč  605 022 928

625 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek, Nesvačilka
Brno-venkov, Nesvačilka, pozemek k výstavbě 
RD o výměře 1 048 m2. Ul. šíře 13 m, délka asi 
90 m. Elektřina 380/220 V, plyn na pozemku, 
obec. vodovod, napojení na obecní kanalizaci. 

985 000 Kč  721 610 512

Stavební pozemek 815 m2, Drásov
Brno-venkov, Drásov. Prodej st. poz. 815 m2. 
Ul. šíře cca 19,35 m, délka 42,18 m. V loka-
litě je možné odkoupit i menší nebo větší 
parcelu dle přání kupujícího. Sítě na hranici.

1 181 750 Kč  777 144 642

RD 5+1, novostavba, Ivančice 
Okres Brno-venkov, novostavba RD 5+1, užitná plo-
cha domu 133,2 m2, energ. úsporná cihlová stavba 
na pozemku 740 m2 šířka pozemku 20 m. Vytápění 
a ohřev TUV plynovým kondenzačním kotlem. A**

5 989 000 Kč  775 681 489

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

17 447 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD s výrobnou, Babice u Rosic 
Brno-venkov. Prodej RD (682 m2) k bydlení 
i podnikání v centru obce Babice u  Rosic. 
Přízemí: výrobní prostory, podkroví: kan-
celáře. El., obecní vodovod, jímka. G**

1 990 000 Kč  777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

15 994 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 4+kk, Syrovice
Okres Brno-venkov. Prodej krásného přízemního RD 
4+kk v obci Syrovice vzdálené 10 km od okrajové části 
Brno-jih s pozemkem 629 m2, terasou, garáží. Obytná 
plocha 185 m2. Dům je napojen na všechny sítě. C**

5 490 000 Kč  777 144 642

RD 4+kk, novostavba, Ivančice
Okres Brno-venkov, novostavba RD 4+ kk, dokončena 
na klíč v energeticky pasivním provedení, dokončení 
stavby duben 2015, klidná a atraktivní lokalita probíha-
jící výstavby. Možnost klientských změn. A**

4 350 000 Kč  775 681 489

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

12 673 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Další nabídku 
více jak 300 nemovitostí 

najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 
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Víte, že…?
Pět nejdůležitějších věcí měsíce, které by Vám neměly uniknout

Nejen lyžování v z a
hraničí, ale i turistika 
doma Vám může způso
bit milionové škody 
Vyberte si cestovní� pojištění�, které 
kryje nejen Vaše zdraví�, ale i mili
onové škody, způsobené Vámi, ne
úmyslným poškození�m zdraví� či 
majetku někoho jiného, zajistí� Vám 
asistenční� právní� pomoc při těchto 
neočekávaných událostech. Pojistěte 
se hned online či telefonic ky s až 
50 % slevou na www.pojisteni.com 
nebo na tel. 515 555 555.

„Pojištění na blbost” 
Vás může za chránit 
V případě, že způsobí�te škodu za
městnavateli, ručí�te za ni až do výše 
4,5násobku Vaší� mzdy. Pojistěte se 
hned online či telefonicky od 329 Kč 
ročně na www.pojisteni.com nebo na  
tel. 515 555 555. 

Při uzavření či refi
nancování hypotéky 
ušetříte teď se sazbou 
od 1,69 % i desetisíce
Hypotéka již nemusí� být jen Vaší�m 
snem. Kontaktujte našeho hypo
teční�ho specialistu a vyměřte si hy
potéku přesně podle Vašich představ. 
Bc. Michal Koří�nek, BA (Hons), tel. 
603 964 400, korinek@efinance.eu.

Pojištění Vašeho auto
mobilu uzavřete nej
výhodněji u eFinance
Škoda Citigo (1,0 l/44 kW) od 910 Kč/ 
/rok*, Mazda2 (1,3 l/62 kW) od 
1 368 Kč/rok*, Kia Cee’d (1,6 l/93 kW) 
od 1 489 Kč/rok*, Suzuki Grand Vi tara 
(1,9 l/95 kW) od 1 496 Kč/rok*, Hon
da Civic (2,2 l/103 kW) od 1 770 Kč/ 
/rok*. Pojistěte se na tel. 515 555 555 
nebo na www.pojisteni.com.

* Výsledná cena je po započtení� max. 
bezeškodní�ho bonusu. Modelový vý
počet je vytvořen na 65letého řidiče 
z obce do 50 tisí�c obyvatel.

První věcí, na  kterou 
myslí podnikatel v za
hraničí, je správné po
jištění jeho byznysu
Jste podnikatelka či podnikatel 
a zakládáte, či již vlastní�te nepo
jištěný nebo špatně pojištěný byznys 
– a váží�te si ho? Ž� iví� Vás? Poraďte 
se s odbornými makléři eFinance, 
zveme Vás k nám na kávu. Objed
nejte si schůzku na tel. 515 555 555 
nebo www.pojistenipodnikatelu.cz.

blog eFinance 

Pojistěte si vše, 

co můžete potřebovat, na jednom místě 

jednoduše, rychle 
a pohodlně 

Taky si myslel, že jeho byznys nehoří.

Nenechte se popotahovat za svoje chyby a po-
jistěte se tzv. „na blbost".



TOP Aktuální poptávka:
/ Blansko/

BYTY
 Hledám ke koupi byt 2+1 
s balkonem v Kunštátě v re-
vitalizovaném domě. Byt bez 
nutnosti oprav. Oddělené 
WC a koupelna. Dokoupení 
garáže uvítám. 
1 000 000 Kč 605 022 928

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi RD 
v Le tovicích a okolí, nejlépe 
s velkou zahradou, dům mů-
že být i k rekonstrukci. Cena 
dle stavu a dispozic domu. 
2 800 000 Kč 737 933 326  

POZEMKY
 Koupíme stav. pozemek 
o výměře mini málně 500 m2 
v okolí Blanska, zasíťovaný, 
na klidném místě.
1 600 000 Kč 777 242 348

 Koupím stavební poze-
mek pro stavbu RD v obci Ly-
sice, výměra 500–1 500 m2 

s příjezdovou cestou a sítěmi 
v blízkosti pozemku.
1 000 000 Kč 777 144 642

 Koupím stavební poze mek 
v nej bližším okolí Blanska, 
zasíťovaný, cena dle výměry.
2 000 000 Kč 602 523 215

Aktuální poptávka: 
/ Brno-venkov /

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi RD 4+1 v Drá-
sově a okolí, ihned k bydlení, poze-
mek min. 700 m2.
3 600 000 Kč tel.: 775 681 489

 Hledám ke koupi starší dům 
v Újezdě u Brna nebo v blízkém okolí 
v Sokolnicích, Otnicích, Žatčanech 
apod. Dům může být i k rekonstrukci, 
zahrada u domu výhodou. Podmínk-
ou je voda a elektřina. 
3 800 000 Kč tel.: 608 300 255

 Hledáme ke koupi RD min. 3+1 
v Židlochovicích, Hrušovany u Brna 
nebo Rajhrad. Výhodou novější typ, 
menší zahrada, klidnější ulice. Lze 
i před rekonstrukcí. Cena dle stavu 
domu.
4 500 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi rodinný dům 
v oblasti Rajhrad, Rajhradice, Re-
bešovice, dispozice domu 4+kk, 
k okamžitému nastěhování, nejlépe 
s garáží a zahradou.
4 500 000 Kč tel.: 603 571 112

POZEMKY
 Koupím stavební pozemek nebo 
starší RD k demolici v Pozořicích 
a širokém okolí, okres Brno-venkov. 
Pozemek min. 200 m2. IS na hranici. 
1 800 000 Kč tel.: 734 699 982

 Koupím st. pozemek v obci Raj-
hrad u Brna, Holasice, Rajhradice. Sítě 
na hranici nebo ve vzdálenosti max. 
50 m, nejlépe na rovině nebo mírný 
svah, příjezdová cesta k pozemku.
3 000 000 Kč tel.: 725 777 142

 Koupím stavební pozemek nebo 
zahradu v oblasti Ostrovačice, Říča-
ny, Veverské Knínice s výměrou do 
1 000 m2. Příjezdová cesta, el., voda.
2 000 000 Kč tel.: 737 933 326 

 Koupím st. pozemek v Mo rava-
nech, Střelicích, Domašově, Ostopo-
vicích. Šíře min. 8 m, IS u hranice
2 000 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupím stav. pozemek na RD 
v obci Chudčice a okolí do 15 km, 
500–2 500 m2. Komunikace k po-
zem ku a sítě v blízkosti výhodou.
2 500 000 Kč tel.: 777 144 642

Další nabídku více jak 
300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Byt 3+1, Letovice
Okres Blansko, Letovice. Prodej prostorného nad-
standardně vybaveného bytu 3+1 v OV, vč. balkonu 
a sklepu, ve 2. NP cihlového bytového domu v klidné 
části na ulici Albína Krejčího. ***

2 060 000 Kč  608 300 255

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 351 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 788 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 028 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 2+1, Olomučany u Blanska
Okr. Blansko, RD 2+1 o už. ploše 100 m2, kuchyň 24 m2, 
obý vací pokoj s balkonovými dveřmi 32 m2, ložnice 
21 m2. Vaření na plynu, topení kombinovaným kot-
lem (topení+ohřev vody) nebo krbovými kamny. G**

RD 4+1, Rudice u Blanska
Okres Blansko, Rudice. Prodej RD 4+1 se zahradou 
a garáží na ulici Růžová. Sítě: plyn, obecní voda, dům 
napojen na obecní kanalizaci, elektřina 230/400 V. 
Celková výměra 502 m2. Dům je v dobrém stavu. G**

1 150 000 Kč  721 610 512

1 300 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 409 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 5+kk se zahradou, Lipovec
Okres Blansko, Lipovec. Prodej pěkné novostavby RD 
5+kk se zahradou a garáží pro 2 auta v klidné části 
obce. Dům je vystavěn z cihel, okna a dveře v plastu, 
sítě kompletní, výměra celkem 1 139 m2. A**

2 200 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek, Moutnice
Okres Brno-venkov, Moutnice. Prodej pěk-
ného st. pozemku o výměře 3 526 m2 na SZ 
okraji obce, určenému ke komerčnímu využití. 
Sítě: vodovod, kanalizace, elektřina.

3 500 000 Kč  739 074 758

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 331 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Chata 2+kk, Mokrá-Horákov 
Okres Brno-venkov, zděná podsklepená chata 2+kk na 
vlast. pozemku, zastav. plocha 29 m2, zahrada 591 m2. 
Zpevněná příjezdová komunikace až k chatě. Do chaty 
zaveden obecní vodovod a elektřina 230/400 V. G**

800 000 Kč  737 933 326 

Obchod a restaurace, Štěpánovice
Brno-venkov, Štěpánovice u Tišnova, prodej 
fungujícího obchodu a restaurace u hl. tahu 
Brno–Vysočina, vhodné pro zaměření na farm. 
produkty, parkoviště před objektem. G**

Komerční areál Sokolnice
Brno-venkov, prodej kom. areálu v Sokolni-
cích u Brna o ploše 9 528 m2. Na pozemku se 
nachází plechové haly a zděná admin. budo-
va. Volná plocha je z větší části zpevněna. G**

3 900 000 Kč  605 022 928 8 300 000 Kč  721 610 512

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

Stavební pozemek, Rajhradice
Brno-venkov, Rajhradice. Prodej pěkného st. 
poz. na atraktivním místě o výměře 1 281 m2. 
Sítě: plyn, elektřina, voda, kanalizace na hrani-
ci pozemku. Projektová dokumentace v ceně.

1 800 000 Kč  739 074 758

Stavební pozemek, Česká
Brno-venkov, Česká. Prodej st. pozemku na 
atraktivním místě o výměře 1 756 m2. Poze-
mek se nachází 8 km z centra Brna v blízkosti 
Globusu. Šíře pozemku 7 m, kompletní sítě.

1 990 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek 849 m2, Modřice
Okres Brno-venkov, Modřice. Prodej st. po-
zemku 849 m2 ve vyhledávané oblasti Bob-
rava v Modřicích. El., plyn, voda je na hranici 
pozemku. Pozemek leží za nábytkem Idea.

2 122 500 Kč  739 074 758

Komerční pozemky, Přísnotice 
Brno-venkov, Přísnotice, pozemky na kraji 
obce, výměra 15 154 m2, v ú. p. obce jsou 
vedené jako pozemky pro lehkou průmys-
lovou výrobu, IS jsou od pozemku 120 m.

2 273 100 Kč  721 610 512

Stavební pozemek, Řícmanice
Brno-venkov, Řícmanice. Prodej id. 1/2, tj. 
2 950,50 m2. Inženýrské sítě: elektřina, plyn 
a voda na hranici pozemku. Je možno při-
pojit na obecní kanalizaci. Orientace V/Z. 

1 770 300 Kč  721 610 512

www.realitynamorave.cz10

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

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



Aktuální poptávka: / Blansko /

BYTY
 Koupím větší byt 4+1 nebo 4+kk 
v Adamově. Nejlépe s balkonem ne-
bo lodžií, ne v prvním patře, ale není 
podmínkou. Dům po revitalizaci, na 
stavu bytu nezáleží.
2 100 000 Kč tel.: 608 300 255

 Mladá rodina koupí větší byt 
v Blansku, v dobrém stavu, i k menším 
opravám. Volný do září 2015, klidné 
místo, dobré parkování. Ne přízemí.
2 000 000 Kč tel.: 602 642 963

 Hledám ke koupi RD min. 3+1 
v Rájci-Jestřebí, Doubravici nad Svi-
tavou a okolí. Zahrada min. 150 m2. 
I ve špatném stavu k rekonstrukci.
3 500 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupím RD se zahradou v okrese 
Blansko, lokalita Rudice, Olomučany, 
Klepačov, Jedovnice. Dům může být 
i k rekon strukci, zahrada minimálně 
200 m2. Podmínkou voda, elektřina, 
plyn výhodou.
2 500 000 Kč tel.: 725 777 142

 Koupíme byt 3+1 s balkonem, 
v Olešnici na Moravě. I k rekonstrukci. 
1 200 000 Kč tel.: 721 610 512

 Koupíme byt 1+1 nebo 1+kk v ob-
ci Boskovice, i k rekonstrukci. Spěchá.
1 300 000 Kč tel.: 603 571 112

RODINNÉ DOMY
 Koupím RD 2+1 a větší v Jedov ni-
cích a okolí. Samostatně stojící. Garáž 
výhodou. Pozemek min. 200 m2.
1 800 000 Kč tel.: 734 699 982

POZEMKY
 Mladá rodina hledá ke koupi 
stavební pozemek pro stavbu RD 
v obci Kořenec nebo blízkém okolí. 
Sítě na hranici pozemku. Výměra 
cca 500 m2.
2 000 000 Kč tel.: 602 792 999

 Hledám ke koupi stavební poze-
mek o výměře min. 700 m2 v Černé 
Hoře a oko lí, sítě na pozemku.
1 800 Kč/m2 tel.: 775 681 489

TOP Aktuální poptávka:
/ Vyškov/

BYTY
 Koupíme byt 3+1 nebo 3+kk s balkonem ve Vyškově.
1 800 000 Kč tel.: 721 610 512

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 740 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 6+2, pozemek 1 267 m2, Lysice, 
Okres Blansko, Lysice, RD 6+2, klidná a exkluzivní část 
obce, jednosměrná klidná ulice. V blízkosti zámek, 
hotel a místní park. Na pozemku kůlna s garáží a další 
garáž. Na zahradě ovocné stromy. G**

3 000 000 Kč  605 022 928

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 283 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 594 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 5+1 s pozemky, Šošůvka
Okres Blansko, Šošůvka prodej novostavby RD 5+1, 
stav před dokončením. Vystavěno z pálené cihly, pod-
sklepeno z 80 %, sítě kompletní mimo plyn. Zahrada 
nad domem sahá až k lesu, velmi pěkné místo. G**

RD 4+2 se zahradou, Ostrov u Macochy
Okres Blansko, Ostrov u Macochy. Prodej pěkného 
cihlového RD 4+2 po kompletní rekonstrukci se za-
hradou, terasou s výhledem do okolí, sklepem a parko-
vacím stáním. Sítě: elektřina, plyn, voda, kanalizace. C**

2 500 000 Kč  721 610 512 2 950 000 Kč  603 571 112

Pozemek k bydlení, Černovice 
Okr. Blansko, Černovice, prodej rovinatého 
pozemku 2 424 m2 k výstavbě RD v klidné 
obci. Kompletní sítě na hranici pozemku 
(elektřina, plyn, obecní vodovod, kanalizace).

Stavební pozemek, Černá Hora 
Okr. Blansko, Černá Hora. Prodej st. pozem-
ku 2 036 m2 na krásném, klidném místě ve 
vyhledávané obci Černá Hora. Sítě: el., plyn, 
voda, kanalizace jsou u hranice pozemku.

Pozemky, Černá Hora 
Okr. Blansko, Černá Hora. Prodej st. pozemků 
pro bydlení i komerční využití, orné půdy, 
travních porostů a vodních ploch. Sítě: el. na 
pozemku, ostatní sítě cca 30 m od hranice. 

400 Kč/m2  721 610 512 1 900 000 Kč  739 074 758 6 298 000 Kč  603 571 112

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 981 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Rekreační chata 3+1, Šebetov 
Okres Blansko, Šebetov. Prodej pěkné rekreační chaty 
v Šebetově u Boskovic na Drahanské vrchovině. Chata 
se nachází na okraji chatové osady, sousedící s okol-
ními pastvinami a lesem. G**

680 000 Kč  777 242 348

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 570 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt 3+kk, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Nabízíme k prodeji byt 
3+kk o velikosti 93 m2. Byt se nachází v objektu tří 
bytových domů na veřejně nepřístupném pozemku 
s vlastním parkovacím stáním pro majitele bytů. C**

2 598 400 Kč  602 792 999
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Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

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

Koupím byt nejlépe 2+kk v OV, výměra 
cca 50 m2, v okrajové části Brna nebo 
v blízkém okolí s dobrou dopravní do-
stupností. Pokud možno ne v přízemí, 
balkon velmi uvítám.

realitní makléř Ing. Jiří Rokos
Tel.: 777 242 348, E-mail: rokos@e-finance.eu

Naši další makléři 
hledají pro své klienty:

Hledám ke koupi rodinný dům v lokalitě 
Rajhrad a okolí, dispozice 4+kk, k okam-
žitému nastěhování, nejlépe s garáží 
a zahradou.

Znáte někoho ve vašem okolí kdo chce 
prodat RD, byt nebo pozemek? Předejte 
kontakt a z realizovaného obchodu mů-
žete získat až 20 000 Kč. Nabídka platí 
pro Brno-město a Brno-venkov. Pro více 
informací mě neváhejte kontaktovat.

realitní makléřka Romana Kaniová
Tel.: 603 571 112, E-mail: kaniova@e-finance.eu

realitní makléř Ing. Martin Himer
Tel.: 734 699 982, E-mail: martin.himer@e-finance.eu

realitní makléřka Dana Kubová
Tel.: 739 074 758, E-mail: kubova@e-finance.eu

Pro své klienty se zajištěným financová-
ním hledám byt 2+1 nebo 3+1 v Brně 
a blízkém okolí-Modřice, Moravany, 
Kuřim, Rajhrad, Židlochovice, Bílovice 
nebo Žebětín. OV i DB, panel i cihla. 
Balkon výhodou.

Hledám pro své klienty ke koupi byty 
v Brně v OV/ DB 2+1 a 3+1 v lokali-
tách: Kohoutovice, Lískovec, Jundrov, 
Komín, Žabovřesky, Masarykova čvrť, 
Pisárky a Staré Brno. Stav nerozhoduje.

realitní makléřka Ing. Jitka Mlejnková
Tel.: 608 300 255, E-mail: mlejnkova@e-finance.eu

Pro klienta s hotovostí hledám ke koupi 
menší RD se zahradou, i k rekonstrukci 
nebo možností dostavby, v okolí Brna 
s preferencí JZ směru (Střelice, Rosice 
atp.). Cena dle stavu dohodou. Děkuji 
za všechny předložené nabídky.

realitní makléřka Eva Olšanová
Tel.: 737 933 326 , E-mail: olsanova@e-finance.eu



 Koupím byt 3+1 ve Vyškově, pří-
padně rodinný dům 3+1, nebo 4+1 
se zahradou a možností parkování 
před domem či na vlastním pozemku. 
Lokalita Vyškov nebo okolí Vyškova.
2 000 000 Kč tel.: 602 523 215

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi RD 3+1 v Bu čo-
vicích a okolí. Zahrada min. 150 m2. 
I v hor ším stavu k rekonstrukci. Garáž 
vítána.
2 800 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupím RD 4+1 nebo i větší v Krá-
sensku nebo blízkém okolí. Stav domu 
nerozhoduje, pozemek min. 300 m2, 
garáž výhodou. 
3 700 000 Kč tel.: 608 300 255

 Koupím RD v obci Ivanovice na 
Hané nebo blízkém okolí, zahrada 
podmínkou, stav domu k okamžitému 
bydlení, drobné opravy domu nevadí.
3 000 000 Kč tel.: 602 792 999

TOP 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Stavební pozemek, Bošovice
Okr. Vyškov. Prodej rovinatého poz. 494 m2 
u hlavní silnice v obci Bošovice vzdálené 
18 km od Brna-Tuřan s projektem na RD 5+kk 
včetně st. povolení. Sítě na hranici pozemku. 

500 000 Kč  777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 622 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 322 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 3+1, Velešovice
Okres Vyškov, dům 3+1 o velikosti cca 125 m2, dvůr se 
2 přístavbami cca 70 m2. Objekt je určen ke zbourání 
či kompletní rekonstrukci. K dispozici dokumentace 
ke stavbě nového domu. G**

RD 3+1, Bučovice, ulice Ztracená
Okres Vyškov, Bučovice. Prodej cihlového RD 3+1 
se dvorkem a zahrádkou po rekonstrukci. Sítě: elektři-
na 230/400 V, voda, kanalizace, plynová přípojka před 
domem. Pěkné a klidné místo na ulici Ztracená. G**

890 000 Kč  721 610 512

1 140 000 Kč  608 300 255

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 102 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 224 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 4+1, Ivanovice na Hané
Okres Vyškov, cihlový dům 4+1, zastavěná plocha 
80 m2, dvůr 57 m2, 2 NP, částečně podsklepený, stud-
na i vodovod, splašková i dešťová kanalizace, vytápění 
a ohřev TUV plynovým kotlem. Cena k jednání. G**

RD 1+1, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Prodej malého rodin-
ného domku 1+1 se dvorkem, po rekonstrukci 
v žádané lokalitě s možností půdní vestavby. Možnost 
využití i na kancelářské prostory. G**

1 400 000 Kč  602 642 963 1 450 000 Kč  602 792 999

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 506 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 3+1 s pozemkem, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Prodej rodinného 
domu s pozemkem ke kompletní rekonstrukci na ulici 
Koláčkovo náměstí. Uliční šíře domu je 8 m, sítě: elek-
třina 230/400 V, plyn, voda, obecní kanalizace. G**

1 890 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

15 149 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 6+kk s pozemkem, Otnice
Okres Vyškov. Prodej novostavby RD 6+kk s pozem-
kem 785 m2 v obci Otnice, vzdálené 12 km od okrajové 
části Brna. Dům je napojen na obecní vodovod, kanali-
zaci a elektřinu 230/400 V. Plyn je před domem. C**

5 200 000 Kč  777 144 642

St. pozemek, Křenovice u Slavkova
Křenovice u Slavkova. Prodej st. pozemku 
pro výstavbu RD o celkové výměře 740 m2 
na okraji obce při výjezdu směrem na obec 
Prace. Šíře pozemku 21 m, sítě na hranici.

1 950 Kč/m2  725 777 142

3 390 000 Kč   777 144 642

Prodej novostaveb RD 5+kk, Otnice
Okres Vyškov. Prodej pěkných novostaveb RD s pozemkem. Kolaudace: jaro 
2015. Domy budou kompletně dokončeny. Možnost výběru dlažby, plovoucích 
podlah. Veškeré inženýrské sítě. 
1. Prodej novostavby RD 5+kk s pozemkem 407 m2. B**
2. Prodej novostavby 5+kk RD s pozemkem 388 m2. B**

1.

2.

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 759 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt 3+kk, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Prodej pěkného, moder-
ně zařízeného bytu v OV 3+kk s balkónem, zahradou 
a parkovacím místem na ulici Polní. Nový byt se na-
chází v cihlovém domě, k bytu náleží sklep 3 m2. ***

3 350 000 Kč  725 777 142

2 500 000 Kč  602 792 999

Byt OV 3+kk s balkonem, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Prodej pěkného, moderně za-
řízeného bytu v OV 3+kk s balkonem, sklepem a parkovacím 
místem na ulici sídliště Nádražní. Nový byt se nachází v půdní 
vestavbě bytového domu. ***
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TOP Aktuální poptávka:
/ Znojmo, Břeclav, Hodonín/

Aktuální poptávka:
/ Znojmo, Břeclav, Hodonín/

BYTY
 Hledám ke koupi byt 
o dis pozici 2+1 v Hodo ní-
ně, nej raději na sídlišti Ji-
hovýchod, byt by měl být 
v dobrém stavu. Spěchá.
1 350 000 Kč 734 699 982

RODINNÉ DOMY
 Koupíme ihned větší slun-
ný dům se zahradou na jižní 
Moravě (Hodonínsko, Břec-
lavsko a Znojemsko). Dům 
v dobrém stavu i k menším 
opravám. Financování máme 
zajištěno.
4 000 000 Kč 602 642 963

Aktuální poptávka: / Vyškov /

BYTY
 Hledám ke koupi dvoupokojový byt 
nebo větší 1+1 v Rousínově. I k rekon-
strukci. Cena hotově a dohodou.
1 500 000 Kč tel.: 602 642 963

 Koupím byt 3+1 ve Hvězdlicích, okr. 
Vyškov. Cihlový dům. Plocha okolo 50 m2. 
Preferuji nízké měsíční náklady. Mám ho-
tovost. Spěchá.
1 350 000 Kč tel.: 734 699 982

 Hledáme ke koupi v okolí Pustiměře 
či Radslavic u Vyškova byt 1+1 nebo 
2+1 k okamžitému bydlení. Plastová 
okna výhodou.
750 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi byt v OV nebo DB 
min. 3+kk v Rousínově, nejlépe dům po 
revitalizaci, od 2. NP výše. Balkon nebo 
lodžie podmínkou.
2 200 000 Kč tel.: 737 933 326 

 Hledám ke koupi byt 4+1 v Ivano-
vicích na Hané v OV s balkónem nebo 
lodžií. Byt i k rekonstrukci. Parkování nebo 
garáž výhodou.
1 550 000 Kč tel.: 605 022 928

 Hledám ke koupi byt 2+1 v Neso-
vicích, Uhřicích nebo Chvalkovicích. Byt 
v osobním nebo družstevním vlastnictví, 
panel i cihla. Balkon výhodou. I v horším 
stavu k rekonstrukci.
2 000 000 Kč tel.: 739 074 758

 Hledám ke koupi malý byt 1+1 nebo 
1+kk ve Vyškově, DB i OV.
800 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi byt ve Slavkově 
u Brna, cihlový dům v osobním vlast-
nictví o dispozici 2+1 až 4+1, ideálně 
s balkonem a ihned k nastěhování. Cena 
dohodou dle stavu bytu.
3 000 000 Kč tel.: 602 523 215

Znojmo, Břeclav,
Hodonín

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

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi rodinný dům 5+1 
v lokalitě Šaratice a okolí, ihned k bydlení, 
pozemek o výměře cca 1 400 m2.
3 600 000 Kč tel.: 775 681 489

 Koupím rodinný domek v klidné čás-
ti Vyškova o velikosti 4+1, se zahradou 
alespoň 200 m2. Vhodný i k rekonstrukci.
3 500 000 Kč tel.: 603 571 112

 Koupím menší rodinný dům v Iva-
novicích na Hané a okolí do 20 km se 
zahrádkou a dvorem. Dům může být 
i k rekonstrukci.
1 500 000 Kč tel.: 777 144 642

 Hledám ke koupi RD 3+1 s balkonem 
nebo lodžií ve Slavkově u Brna, stav bytu 
k okamžitému bydlení. Možná i menší 
rekonstrukce.
3 000 000 Kč tel.: 725 777 142

POZEMKY
 Hledám ke koupi malý stavební poze-
mek pro stavbu rodinného domu v obci 
Křenovice od 300 m2. Může být i Zbýšov 
nebo Hrušky. 
500 000 Kč tel.: 777 144 642

BYTY
 Hledáme ke koupi větší byt s bal-
konem v Hodoníně, výhodou po re-
konstrukci nebo nový a dům v cihle.
2 800 000 Kč tel.: 721 610 512

 Hledám ke koupi byt 3+1 nebo 
3+kk v Dambořicích, Násedlovicích 
nebo nejbližším okolí. Byt může být 
před rekonstrukcí. Balkon vítán.
1 200 000 Kč tel.: 608 300 255

 Koupíme zrekonstruovaný byt 
3+kk ve Znojmě, s balkonem/lodžií.
1 800 000 Kč tel.: 603 571 112

 Hledám ke koupi byt 3+1 v Ho-
doníně. Panel i cihla. DB i OV. Balkon 
vítán. I v horším stavu k rekonstrukci.
1 500 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupím byt 2+kk, 2+1 ve Znojmě. 
S balkonem, ale není podmínkou. 
Stav bytu k okam žitému bydlení.
2 000 000 Kč tel.: 602 792 999

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Pozemek 4 637 m2, Zelená Hora
Okr. Vyškov, Zelená Hora. Prodej pěkného 
pozemku o celkové výměře 4 637 m2 a šířce 
20 m, jehož část se dá využít dle ú. p. jako 
stavební parcela pro rodinné bydlení. 

Pozemky 3 106 m2, Drnovice
Prodej stavebních pozemků k výstavbě 
rodinných domů v centru obce Drnovice 
u Vyškova, jedná se o velmi klidnou lokalitu. 
Sítě u hranice pozemků. 

1 500 000 Kč  777 242 348 1 879 130 Kč  721 610 512

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 535 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 2+1 po rekonstrukci, Nikolčice
Okres Břeclav, Nikolčice, prodej RD 2+1, dům po kom-
pletní rekonstrukci v roce 2012. Odizolování, zateplení, 
plastová okna, dveře, podlahy, kompletní nové roz-
vody. Pozemek 396 m2. Samostatný klenutý sklep. G**

1 900 000 Kč  605 022 928

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 846 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 6+1, Lůčky, Velké Bílovice
Okres Břeclav, Velké Bílovice. Prodej pěkného 
pod sklepeného RD 6+1 s udržovanou zahradou 
a dalším domem 5+1 ve dvoře s garáží. Sítě: elektřina 
230/400 V, plyn, voda obecní, kanalizace obecní. G**

2 350 000 Kč  725 777 142

Pozemek 40 000 m2, Jevišovka
Okr. Břeclav, poz. 40 000 m2 pro prům. vý-
stavbu po demolici stávajících budov, s kom-
pletně připravenou dok. pro zahájení výstavby 
výr. areálu. Připraveno pro investiční pobídky.

314 Kč/m2  775 681 489

Penzion, Boleradice
Okr. Břeclav, Boleradice. Prodej penzionu s ba-
zénem, hřištěm, posezením, grilem. Přízemní 
část byla kompletně rekonstruována v roce 
2010. Ubytování 16 pokojů, až 47 lůžek. E**

Komerční pozemek, Hustopeče
Okr Břeclav, Hustopeče. Prodej pozemku 
1 744 m2. Jedná se o pozemek 0,5 km od 
Hu stopečí, v ú. p. Hustopečí je poz. veden jako 
zahrada s možností stavby chatky do 25 m2.

10 500 000 Kč  734 699 982650 Kč/m2  605 022 928

Stavební pozemek, Milešovice
Okr. Vyškov. Prodej st. pozemku pro výstavbu 
RD v klidné části obce Milešovice 15 km od 
Brna. Výměra poz. je 1 523 m2, sítě na hranici 
pozemku. Lze využít celou šíři pozemku: 7 m.

Stavební pozemek 3 753 m2, Bučovice
Okr. Vyškov, Bučovice, st. pozemky o celk.
výměře 3 753 m2 určené ú. p. pro individuální 
výstavbu bydlení v Bučovicích. Poz. se nachází 
v lokalitě Hlavy na mírném jižním svahu. 

799 000 Kč  777 144 642 1 090 000 Kč  605 022 928

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 302 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 4+1, Mackovice
Okres Znojmo, Mackovice. Prodej polořadového RD 
4+1 se zahradou, dvorem a stodolou, po rekonstrukci 
v klidné části obce, k okamžitému bydlení. Celková 
výměra 466 m2, elektřina, voda, kanalizace, plyn. G**

790 000 Kč  725 777 142

Stavební pozemek 19 068 m2, Bohutice
Okr. Znojmo, Bohutice. Prodej st. poz. v centru 
obce pro výstavbu 21 RD vč. projektové doku-
mentace a platného st. povolení o celkové vý-
měře 19 068 m2. Výborná investiční příležitost.

Stavební pozemky, Prosiměřice
Okr. Znojmo, Prosiměřice, 2 stav. pozem-
ky v centru obce, šíře 18,5 m, délka 52 m 
a 120 m. Kan alizace, el., voda, plyn 150 m od 
pozemků. Lze odkoupit i samostatně. 

Rodinný penzion, Bítov
Okr. Znojmo, rodinný penzion, 5 vybavených 
ap., byt 3+1 92 m2, provozovna kadeřnictví, 
velká spol. jídelna, nadstand. provedení stavby. 
Upravené prostory pro rodinnou rekreaci. B**

310 Kč/m2  734 699 982 843 500 Kč  721 610 512 13 000 000 Kč  775 681 489
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Vyškov



Aktuální poptávka: / Znojmo, Břeclav, Hodonín /

 Koupím byt 2+1 i k rekonstrukci 
v Hodoníně.
1 100 000 Kč tel.: 777 144 642

 Koupím byt 3+1 v OV v Břeclavi, 
možno i k rekonstrukci. 
1 600 000 Kč tel.: 775 681 489

 Hledám ke koupi RD jižně od 
Brna, nejlépe Hustopeče a okolí, po 
rekonstrukci nebo udržovaný v do-
brém stavu, drobné úpravy nevadí. 
Podmínkou alespoň menší zahrádka.
2 500 000 Kč tel.: 737 933 326

 Hledám ke koupi rodinný dům 
v obci Velké Němčice, Hustopeče, za-
hrada u domu podmínkou, stav domu 
k o kam žitému bydlení, drobné opravy 
domu nevadí. 
3 000 000 Kč tel.: 725 777 142

RODINNÉ DOMY
 Koupím RD v Břeclavi, Hodoníně, 
Znojmě a okolí. I v horším stavu k re-
konstrukci. Za hrada min. 150 m2. 
3 000 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupím RD min. 3+kk v Břecla vi 
na vlastním po zemku cca 700 m2. Par-
kovací stání vítáno. Klidná část obce.
1 500 000 Kč tel.: 605 022 928

CHATY, CHALUPY
 Koupím chatu nebo chalupu, 
v blízkosti obce Náměšť nad Oslavou, 
pěkné klidné místo u řeky Oslavy, 
zahrada, nejlépe styl roubenka nebo 
srub. Nezpevněná cesta nevadí.
1 500 000 Kč tel.: 725 777 142

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 594 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 855 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 603 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 4+2, Bohdalov 
Okres Žďár nad Sázavou, Bohdalov. Prodej pěkného 
domu 4+2 se zahradou, saunou, velkou garáží, dílnou 
a venkovním posezením s udírnou. Vytápění na plyn 
nebo tuhá paliva. G**

Bytový dům se 3 byty, Radkov
Okres Žďár nad Sázavou, bytový dům o 3 bytech 3+1, 
3+1, 1+1, zastavěná plocha 427 m2, zahrada 488 m2, 
obytná plocha 241,60 m2. Částečně podsklepen. 
 Elek třina, voda, septik. Vhodný jako ubytovna. G**

Byt 3+1, Hrotovice
Okres Třebíč. Prodej bytu 3+1 o velikosti 65 m2 ve 
druhém patře domu Okál v Hrotovicích. Vlastní kotel, 
elektřina, sklep. Nízké náklady na bydlení. V domě jsou 
pouze dva byty. Garáž k dispozici. ***

2 950 000 Kč  739 074 758

980 000 Kč  602 642 963

550 000 Kč  739 074 758

Stavební pozemek 1 647 m2, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Záblatí. Prodej nej-
většího st. pozemku 1 647 m2 v lokalitě, šířce 
60 m, k okamžité výstavbě RD. Veškeré IS: 
elektřina, voda, plyn a kanalizace na pozemku.

Chata v Novém Městě na Moravě
Okr. Žďár n. Sázavou, 2 místosti, sklep,  příprava 
na chem. WC, posezení pod přístreškem s kr-
bem a udírnou, zahrada 347 m2 v nájmu u PF. 
V rekonstrukci, chybí vnitrní obložení SDK. G**

Pozemek, Štěpánov nad Svratkou
Okres Žďár nad Sázavou, pozemek leží 
v rekreační oblasti, je poslední v řadě. Elek-
třina u pozemku, voda z potoka (pitná voda 
je k dispozici v obci).  

690 Kč/m2  734 699 982

360 000 Kč  602 642 963

81 730 Kč  721 610 512

Stavební pozemek 1 621 m2, Netín
Okr. Žďár nad Sázavou. Prodej část. oplo-
ceného st. pozemku 1 621 m2 na RD nebo 
chatu v obci Netín. Na pozemku je el., plyn, 
určené místo pro vrt studny, kanalizace není. 

Stavební pozemek 466 m2, Rodkov
Okr. Žďár nad Sázavou, rovinatý st. pozemek 
466 m2 v obci Rodkov. Proluka mezi dvěma 
domy. Ul. šíře cca 24 m, délka v nejkratší čás-
ti pozemku cca 11 m, v nejdelší části 25 m. 

590 000 Kč  777 144 642

139 800 Kč  721 610 512

Více informací v RK  734 699 982

Pronájem exkluzivních prostor po celém světě
• 2000 business center v 750 městech více než 100 zemí světa
• 9 business center na prestižních adresách v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě
• Plně vybavené kanceláře a zasedací místnosti ihned k dispozici 
• Profesionální recepční služby (přijímaní hovorů, zpracování pošty, admini- 
 strativní podpora atd.)
• Žádné likvidační závazky – potřebujete kancelář na den, týden, měsíc nebo rok? 
 Dobu nájmu si určíte sami!

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

Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava, Svitavy

DB 3+1, Suchov
Okres Hodonín, Suchov. Prodej družstevního 
bytu 3+1 v 2. patře cihlového domu o výměře 
63,8 m2. Nová plastová okna. Byla započata 
rekonstrukce. ***

na dotaz v RK  734 699 982

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 205 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 496 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 3+1, Archlebov
Okres Hodonín. Prodej RD 3+1 v obci Archlebov, 
30 km od okrajové části Brna a 10 km od Kyjova. Dům 
je suchý, ihned obyvatelný, napojený na elektřinu, 
plyn, obecní vodovod, odpad je řešen jímkou. G**

Byt OV 3+1, Hodonín
Okres Hodonín. Prodej pěkného udržovaného bytu 
3+1 o velikosti 78 m2 ve zvýšeném přízemí v Hodo-
níně-Bažantnici. Topení dálkové, elektřina, plyn. K bytu 
náleží 3 sklepy 35 m2. Nízké náklady na bydlení. ***

1 100 000 Kč  777 144 642

1 200 000 Kč  739 074 758

Stavební pozemek 1 657 m2, Želetice 
Okr. Hodonín, st. pozemek 1 657 m2, rovinatý 
pozemek v centru obce, šířka 12 m, veškeré 
IS na hranici. Při prodeji budou připraveny zá-
kladní podklady nutné pro stavební povolení. 

240 Kč/m2  775 681 489

Komerční objekt, Hustopeče u Brna
Okr. Břeclav, Hustopeče u Brna. Prodej kom. 
objektu s poz. 6 956 m2 na ul. Bratislavská. Pří-
jezd pro kamiony, sítě, výborná poloha objektu 
u dálnice D2, odbočovací pruh do areálu. G**

14 900 000 Kč  725 777 142

www.realitynamorave.cz14

Znojmo, Břeclav,
Hodonín

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



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

RODINNÉ DOMY
 Koupím RD 4+1 a větší v Náměšti nad Oslavou a okolí 
s pěkným pozemkem, ihned k bydlení. 
2 900 000 Kč tel.: 775 681 489

 Hledáme ke koupi RD v okolí Velké Bíteše s garáží a za-
hradou, nejlépe novostavba. V klidné části obce.
3 800 000 Kč tel.: 603 571 112

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

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi RD v Budišově 
a blízkém okolí. Dům může být i před 
rekonstrukcí. Zahrada podmínkou.
1 900 000 Kč tel.: 608 300 255

 Hledám ke koupi RD 3+1 ve Žďá-
ru nad Sázavou a okolí. I v horším 
stavu k rekonstrukci. Zahrada min. 
150 m2. podmínkou. Garáž vítána.
2 000 000 Kč tel.: 739 074 758

 Hledáme ke koupi RD min. 3+1 
v okolí Bystřice nad Perštejnem. Men-
ší zahrada a klidnější ulice vý hodou. 
I nepodsklepený, lze i dům v řadovce.
3 300 000 Kč tel.: 721 610 512

 Koupím rodinný dům 3+1 a větší 
v okolí Velké Bíteše na klidném místě 
v blízkosti lesa. Pozemek od 500 m2 

s možností parkování.
2 000 000 Kč tel.: 777 144 642

 Hledám ke koupi chatu nebo 
chalupu v okolí Žďáru nad Sázavou, 
Nového města na Moravě a Bystřice 
nad Pernštejnem. Zahrada minimálně 
150 m2. Nejlépe celoročně obyvatel-
nou, ale není podmínkou. 
2 000 000 Kč tel.: 739 074 758

 Koupíme celoročně obyvatel-
nou chalupu nebo chatu na vlast-
ním pozemku o minimální výměře 
300 m2. Nutností je elektřina. Voda 
může být ze studny. 
1 600 000 Kč tel.: 734 699 982

 Hledám ke koupi rodinný dům 
3+1 v Třebíči a okolí. I v horším 
stavu k rekonstrukci. Zahrada min. 
150 m2. podmínkou. Garáž vítána. 
Klidné místo.
2 000 000 Kč tel.: 739 074 758

CHATY, CHALUPY
 Hledám ke koupi chatu nebo 
jiný rekreační objekt na Vysočině 
s elektřinou, voda není podmínkou. 
Pokud možno, vlastní pozemek, pří-
jezd autem i v zimě.
1 500 000 Kč tel.: 737 933 326

 Koupím chatu nebo chalupu 
v okolí Bystřice nad Pernštejnem 
alespoň s 2 pokoji, kuchyní a sociál-
ním zařízením. Pozemek do 500 m2. 
Blízkost lesa a rybníku výhodou. Fi-
nancování zajištěno. 
950 000 Kč tel.: 605 022 928

 Koupíme velkou (patrovou) chatu 
nebo chalupu na Vysočině, u lesa. 
Objekt musí být v dobrém stavu 
k uží vání bez rozsáhlých oprav na 
vlastním pozemku s příjezdem. Max. 
80 km do Brna.
2 000 000 Kč tel.: 602 642 963

 Koupím chatu v okoli Velké Bíteše, 
do 15 km. V objektu by měla být zave-
dena el. a voda. Pokud možno vlastní 
pozemek. Výměra chaty cca 50 m2. 
Dobrý stav. Menši úpravy nevadí. 
600 000 Kč tel.: 739 074 758

* 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 963 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Chata 2+kk, Náměšť nad Oslavou
Okres Třebíč, chata 2+kk, zast. plocha 45 m2, pozemek 
3 000 m2. Objekt je zateplený, podsklepený, okna plas-
tová, podlahy dřevo a dlažba. V koupelně podlahové 
topení. Vytápění na tuhá paliva/elektřina. G**

2 390 000 Kč  605 022 928

Komerční budova, Jihlava, ulice Žižkova
Okres Jihlava. Prodej objektu na frekventova né ul. Žižkova v blízkosti 
centra. Komerční pětipodlažní budova s výtahem, prošla částečnou 
rekonstrukcí a je kompletně pronajata. G**

44 000 000 Kč  725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 882 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Chalupa, Borová u Poličky 
Borová u Poličky, chalupa s pozemkem o celkové 
výměře 9 916 m2. Chalupa leží v krásné a klidné 
 části Vysočiny mezi Poličkou a Hlinskem. Pozemek 
je vhodný pro stavbu např. nové roubenky. G**

990 000 Kč  605 022 928

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 205 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Byt OV 3+1, 87 m2, Slavičín
Okres Zlín, Slavičín, část Hrádek na Vlárské dráze, 
prodej bytu v osobním vlastnictví 3+1 se dvěma 
skle py o celkové užitné ploše 87 m2. V prvním patře 
cihlového domu bez výtahu, na okraji města. ***

1 100 000 Kč  721 610 512

Rozestavěný penzion, Horní Lipová
Okres Jeseník, prodej hrubé stavby rozestavěného třípodlažní-
ho penzionu s pozemky o výměře 9 822 m2. Veškeré IS, celkem 
11 dvoupokojových apartmánů s balkony, restaurace, kuchyně 
a zázemí. G**

7 450 000 Kč  602 523 215

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

Jeseník

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

14 421 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 564 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotečních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 855 Kč

Splatnost 
hypotéky 
je 30 let

Další info 
na str. dole*

RD 2+1, Jestřabice u Koryčan
Okr. Kroměříž. Prodej RD 2+1 k rek. v obci 
Jestřabice u Koryčan s poz. 407 m2. V domě 
je zavedena el., voda před domem, kanalizace 
v obci plánována. Výhled do krajiny. G**

RD 4+1, Dřínov u Kroměříže
Okr. Kroměříž, už. pl. 120 m2, 4 pokoje, ku chyň, 
WC, koupelna, schodiště. Prů jezd, za hrád ka 
90 m2, kotelna, sklad, sklep. El. 230/400 V, 
voda, plyn, kan. Stání v průjezdu. D**

Penzion, Troubky
Okres Kroměříž, obec Troubky-Zdislavice. RD vhod-
ný k podnikání, zahrada, celková plocha 4 296 m2. 
 Atraktivní investiční příležitost. Cena včetně zavedené 
klientely, kompletního vybavení, údržby a správy. G**

RD 4+1, Uhřičice u Kojetína
Okres Přerov, podsklepený RD s 1 kuchyní, 1 pokoj 
v přízemí, 3 pokoje v 2. NP, koupelna, WC. Užitná 
plocha cca 120 m2, zahrada 400 m2. Sítě: voda, elektři-
na, kanalizace. Vytápění kotlem na tuhá paliva. G**

RD 3+1, Cetechovice
Okr. Kroměříž, RD 3+1 se zastavěnou plochou a nádvo-
řím o výměře 803 m2 a zahradou 816 m2, s komplet-
ními IS, samostatně stojící na kraji obce Cetechovice, 
v  do brém stavu. Velká zahrada okolo domu. G**

400 000 Kč  777 144 642 550 000 Kč  602 642 963 4 950 000 Kč  739 074 758

880 000 Kč  602 642 963980 000 Kč  605 022 928

Moštárna Koryčany, Lískovec
Okr. Kroměříž, Koryčany, Lískovec, objekt pův. 
moštárny po úpravách vhodné pro bydlení, 
rekreační využití, 242 m2. Stavba je z pálených 
cihel, podlahy betonové, nové omítky. G**

450 000 Kč  721 610 512

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

Kroměříž, Přerov,
Zlín

www.brnenske-byty.cz 15

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

Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava, Svitavy

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



Zámeček, Červená Voda, Ústí nad Orlicí 

• zrekonstruovaný oplocený objekt 6+1 
 na polosamotě
• vhodný k luxusnímu bydlení i podnikání
• stáje pro koně 
• kompletně podsklepen 
 (technická a odpočinková zóna) 
• udržovaná zahrada 636 m2

• k dispozici (za úplatu) je i správkyně objektu
• obec na předhůří Jeseníků 
• veškerá občanská vybavenost

PENB třídy G**

4 200 000 Kč  721 610 512

Nájemní dům, Brno-Zábrdovice, Koliště

• cihlový dům v dobrém stavu
• částečná rekonstrukce
• kompletní inženýrské sítě
• sedlová střecha pokrytá zinkovým plechem
• výborná investiční příležitost
• přestavba na bytový dům
• celková výměra 638 m2

• celý pozemek oplocen
• atraktivní místo u hlavního nádraží
• cena k jednání

PENB třídy F**

17 900 000 Kč  725 777 142

Bytový dům, Brno-Zábrdovice, ulice Cejl

• 2× samostatný byt + 3× obchodní prostor
• bytová plocha 228 m2

• nebytové prostory 120 m2

• možnost půdní vestavby
• možnost dvorní vestavby
• ve dvoře velká parkovací plocha
• cihlové klenbové podsklepení
• velmi blízko centra města
• dobrá dostupnost MHD
• cena je k jednání

PENB třídy G**

8 500 000 Kč  602 642 963

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

TOP nemovitosti v naší nabídce

Pro koupi dluhopisů volejte  515 555 555
Koncern e-Finance, a.s. a partneři
Bratislavská 52, 602 00 Brno, provozní doba: Po–Pá 9–18 hod. 
tel.: 515 555 555, www.e-finance.eu, www.pojisteni.com

www.e-finance.eu

Dluhopisy pro občany
Dluhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

•  Investice od 30 000 Kč

•  Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

•  Emitentem dluhopisů je dceřiná
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
eFi Palace
Investice na 2 roky

30 000 Kč

Úrok 4,5 % je vyplácen každý rok

Dluhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

•  Investice od 11 200 Kč

•  Úrok 6 % je vyplácen 
na konci investičního období

•  Emitentem dluhopisů je
společnost e-Finance, a.s.

luhopisy 
e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let

11 200 Kč

Úrok 6 % je vyplácen 


