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Prodej čtyř novostaveb RD 5+kk
CHKO Moravský kras, obec Krasová
další informace na str. 5

Novostavba rodinného domu 4+1, Brno-Líšeň, Kniesova

další informace na str. 5

Prodej 5 luxusních bytů 1+1 až 3+kk
Brno-Líšeň, Holzova
další informace na str. 4



BYTY
�	Koupím byt 3+1 OV i DB v Brně 
a těsném okolí s dobrou dostupností. 
Nejlépe však Starý Lískovec. Výměra 
bytu 60–80 m2. Ne přízemí a 1. patro, 
výtah je podmínkou.
1 800 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím ihned ke koupi OV 2+1 
kdekoli v Králově Poli i k  rekonstrukci, 
stav nerozhoduje, ale určuje cenu. Za-
volejte, přijedu na prohlídku. 
1 650 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi byt v OV 4+kk 
nebo 4+1 v Brně, část Židenice nebo 
Vinohrady, podmínkou je balkon, dobrý 
stav nejlépe po rekonstrukci.
2 500 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím byt 1+1, 2+kk v Brně, ideál-
ně s balkonem nebo lodžií, výhoda je 
dostupné parkování, byt může být 
i v družstevním vlastnictví.
1 850 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt minimálně 
4+1 v OV v Brně. Nejlépe lokalita Brno- 
-střed, ale není podmínkou. V dobrém 
stavu ihned k nastěhování. Nechci 
přízemí a první patro.
3 100 000 Kč tel.: 723 574 462

Aktuální poptávka: / Brno-město /

�	Koupím byt v lokalitě Brno-Lesná, 
min. 3+1 o velikosti alespoň 85 m2. 
Parkovací místo výhodou.
3 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi byt v Brně, nebo 
těsné blískosti města Brna. Nejlépe 
3+kk, nebo 3+1.
1 900 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt 3+1 v OV v Brně-Bohu-
nicích, v Novém nebo Starém Lískovci, 
Komárově. Muže být i částečně k re-
konstrukci.
1 900 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Mladá rodina hledá ke koupi byt 
3+1 v Brně a nejbližším okolí, spěchá, 
hotovost zajištěna.
2 500 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupím byt v Brně s dobrou dos-
tupností do centra (do 15 min.). 
2 500 000 Kč tel.: 775 060 782

�	Hledáme k pronájmu byt 2+1 v Br-
ně-Řečkovicích. 
12 000 Kč/měs. tel.: 724 151 452

�	Hledám ke koupi velký byt v měst-
ské části Brno-střed nebo blízko  centra 
3+1 ve starším cihlovém domě, po 
rekonstrukci. 
3 500 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Koupím byt 2+kk v centru Brna, 
možnost parkování, podmínkou sklep.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledáme ke koupi byt 2+1, 3+1 
v okolí právnické fakulty v Brně.
2 300 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 v Br-
ně a okolí, Brno hlavně Maloměřice, 
Obřany, případně Židenice. V okolí 
Brna – Šlapanice, Podolí nebo Mokrá- 
-Horákov. Balkon výhodou.
1 800 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi byt v Brně min. 
3+kk ve velmi dobrém stavu, ideálně 
se zahrádkou. Spěchá.
3 200 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt 2+kk a větší v blízkosti 
centra Brna. Lokalita Veveří, Medlánky, 
Kohoutovice.
2 000 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi byt 1+1, 1+kk 
v osobním vlastnictví v Brně. Na lokali-
tě nezáleží. Podmínka v dobrém stavu, 
nej lépe po rekonstrukci, ihned k bydlení. 
1 500 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledáme pronájem bytu 3+1 až 
4+1 pro francouzkého klienta. Nejlépe 
Brno-Žabovřesky, Veveří, centrum.
20 000 Kč/měs. tel.: 778 024 023

�	Koupím byt o velikosti 2+1, 3+kk 
nebo 3+1. Pouze s balkonem. Lokality: 
Žabovřesky, Královo Pole, Komín.
2 500 000 Kč tel.: 775 060 782

�	Koupím byt v Brně-Líšni, dispozice 
min. 3+kk s balkonem, terasou.
2 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím byt v Králově Poli, event. 
Černá Pole, Řečkovice, Lesná, velký 1+1 
nebo 2+1 v domě po rekonstrukci. Od 
3. patra s výtahem. Cenu určuje stav 
a zařízení bytu a domu. Platím hotově.
1 800 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi byt v OV 2+kk ne-
bo 2+1 v Brně, nejlépe centrum nebo 
Královo Pole, Veveří, Zábrdovice, byt 
v dobrém stavu, patro nevadí.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledáme ke koupi byt 2+1 v  Brně- 
-Lesné, nejlépe na ulici Haškova, 
případně Fillova, Loosová. Byt s nikou 
nebo šatnou a raději vyšší patro. Cena 
dle stavu.
1 750 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt 3+1 v Brně. 
Není podstatná část Brna, ale měl 
by být s balkonem či terasou. Světlý 
a prostorný.
3 500 000 Kč tel.: 731 543 787

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu
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hypotéky  
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Další info  
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Prodej DB 1+kk, U pošty, Brno
Okres Brno-město, U pošty. Prodej DB 1+kk o velikosti 28,1 m2. 
Byt je v původním stavu, proběhla pouze rekonstrukce oken 
(plastová) a lodžie 4,7 m2. V chodbě je vestavěná skříň, komora.

Byt OV 1+1, Zahradnická, Brno
Okres Brno-město, Staré Brno. Prodej bytu OV 1+1 na ulici 
Zahradnická ve 2. NP. Výměra bytu je 50 m2. K bytu patří 
sklepní kóje. V bytě jsou nová dřevěná okna, vytápění WAW, 
ohřev vody el. bojlerem.

Byt OV 2+kk, Zábrdovice
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej pěkného bytu po re-
konstrukci v OV 2+kk na ulici Plynárenská. Byt o výměře 49 m2 

se nachází v cihlovém domě ve 3. NP. K bytu náleží sklep 
o výměře 3,2 m2. 

1 170 000 Kč )	731 543 787 1 500 000 Kč )	725 777 142

1 500 000 Kč )	725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 
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měsíční
splátka

8 323 Kč

Splatnost 
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je 25 let
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na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 323 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Byt OV 1+1, Venhudova, garáž
Okres Brnoměsto, Černá Pole. Prodej bytu 1+1 v OV v  klidné 
části ulice Venhudova. Byt se nachází v 1. NP cihlového 
 bytového domu a je určen k rekonstrukci. Celková výměra 
44 m2, sklep 2 m2, garáž. 

Byt OV 1+1, Černá Pole
Okres Brno-město, Černá Pole. Prodej bytu 1+1 s půdním 
prostorem, možnost rozšířit na 2+1, v OV, klidná část ul. Ven-
hudova. Byt se nachází ve 3 patře cihlového bytového domu. 
Celková výměra 43 m2.

2 000 000 Kč )	723 574 462

2 000 000 Kč )	723 574 462

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 073 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Byt OV 3+1, Brno-Bystrc
Brno-Bystrc, prodej bytu v OV 3+1 na ulici Foltýnova. Byt 
o výměře 80 m2 se nachází v revitalizovaném domě v 1. NP, 
s výtahem, s lodžií. Kuchyně je do L – vaření na plynu. Dům 
revitalizován.

2 230 000 Kč )	721 610 512
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Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Slovo makléřů  
e-Finance Reality

Vážení klienti,
blíží se konec roku a s tím spousta 
shonu a starostí. Mnozí z Vás ještě 
chtějí prodat byt či dům. Ráda Vám 
při tom pomohu tak, abyste Vánoce 
a nový rok prožili již v pohodě se 
svými nejbližšími.

Vážení klienti, 
rád bych Vám poděkoval za dosavad-
ní spolupráci a popřál  pěkné svát ky 
vánoční a hodně zdraví v novém ro-
ce. V roce 2014 jsem připraven Vám 
opět pomáhat při realizaci prodeje 
Vaší nemovitosti.

makléř, manažer obchodní skupiny 
Tomáš Šmídek
tel.: 725 777 142
e-mail: smidek@e-finance.eu

realitní makléřka
Ing. Miroslava Macová
tel.: 721 610 512
e-mail: macova@e-finance.eu

Neváhejte mě kontaktovat, veškeré 
služby pro Vás nabízíme zdarma.

Neváhejte mě kontaktovat, veškeré 
služby pro Vás nabízíme zdarma.



Obsahe-Finance, a.s. 
Děkujeme Vám, že nás právě čtete
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Vážené dámy, vážení pánové,

jsme téměř na konci roku 2013 a do rukou se Vám dostává poslední vydání Žurnálu e-Finance v tomto roce. 

Rád bych poděkoval investorům do Dluhopisů e-Finance, které jsme vydali již ve třech tranších.

Rok 2013 byl pro společnost e-Finance, a.s. a její dceřiné společnosti velmi úspěšným rokem. V realizaci našich investic jsme 
byli v roce 2013 velmi úspěšní. Jsem přesvědčen, že tato skutečnost zajistí naší společnosti v příštích letech dlouhodobý 
profitabilní růst.

Podařilo se nám připravit stavbu bytového domu v Brně-Líšni, kde prostřednictvím naší 100% dceřiné společnosti  e-Finance 
Reality, s.r.o. postavíme celkem patnáct luxusních bytů, 10 garáží a 5 parkovacích stání. Pět z těchto bytů je již před  dokončením 
a jsou nabídnuty k prodeji, viz. str. 4.

Podařilo se nám připravit výstavbu atraktivního rodinného domu taktéž v Brně-Líšni, na ulici Kniesova, která je situována 
v těsné blízkosti líšeňského údolí patřícího k nejhezčím místům v okolí Brna, a navíc v dosahu městské dopravy. Tento dům 
bude k nastěhování v měsíci únoru 2014. Taktéž je již nabídnut k prodeji, viz. str. 5 tohoto vydání žurnálu.

Připravili jsme výstavbu uzavřeného areálu čtyř rodinných domů v chráněné krajinné oblasti Moravský kras v obci Krasová, 
která je vzdálena 26 km od Brna a 7 km od města Blansko. V roce 2013 zde prostřednictvím naší 100% dceřiné společnosti 
e-Finance Developer, s.r.o. proběhla výstavba těchto domů a domy jsou nabídnuty k prodeji, viz. str. 5.

Na podzim roku 2012 se nám podařilo ve veřejné soutěži koupit areál střední školy Střední škola potravinářská, obchodu 
a služeb Brno o výměře stavebního pozemku 2 796 m2, který je situován v těsné blízkosti centra Brna, na adrese  Bratislavská 52. 
Pro další činnost v rámci tohoto areálu jsme založili námi 100% vlastněnou dceřinou společnost eFi Palace, s.r.o., do které jsme 
tento areál vložili jako vklad do základního kapitálu, čímž jsme dosáhli navýšení tohoto kapitálu na dnešních 47 200 000 Kč. 
V roce 2013 jsme zde v první etapě vybudovali multifunkční objekt eFi Palace o celkové podlahové ploše přes 2 800 m2 
s 53 ubytovacími jednotkami 1+kk a 2+kk určenými k pronájmu pro studenty a mladé lidi, 6 luxusními mezonetovými byty 
o výměře 97 až 141 m2, kanceláře a restauraci, čímž jsme námi investované prostředky v porovnání se současnou tržní hod-
notou areálu zhodnotili téměř dvojnásobně. Tento multifunkční objekt budeme nadále rozvíjet a držet v majetku naší dceřiné 
společnosti. Všechny byty a nebytové prostory jsou zde již úspěšně pronajaty za tržní nájemné. Na začátku roku 2014 zde 
začneme se stavbou II. etapy, která bude zahrnovat dalších 29 bytů, fitness a wellness o výměře 450 m2. Aktuální informace 
o objektu naleznete vždy na internetové adrese www.efipalace.cz.

Díky vlastní stavební divizi v rámci našich dceřiných společností Czech Property Fund, s.r.o. a e-Finance Developer, s.r.o. 
dosahujeme vysoké kvality našich staveb a vysoké úspory v nákladech na pořizování těchto staveb.

Veškeré prodeje a pronájmy našich nemovitostí zajišťujeme prostřednictvím naší 100% dceřiné společnosti e-Finance Reality, 
s.r.o., která na českém realitním trhu působí od roku 1999.

Na poli pojistně makléřské činnosti a finančního poradenství působíme již přes 12 let a udržujeme stabilní profitabilní růst. 
Při uzavírání pojistných smluv spolupracujeme s 15 pojišťovnami, při uzavírání smluv penzijního připojištění spolupracujeme 
s 5 penzijními fondy, při uzavírání hypotečních úvěrů spolupracujeme se 3 bankami. Jako investiční poradci zajišťujeme 
investice do podílových fondů a termínovaných vkladů. e-Finance, a.s. je zařazena mezi nejvýznamnější obchodní partnery 
Allianz pojišťovny, a.s. na pozici Allianz Premium Partner.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji Vám hezký zbytek roku 2013 a věřím, že i nadále nám zachováte Vaši důvěru. 

My uděláme vše pro to, abyste i nadále byli s naší prací spokojeni.

Radek Jakubec, MSc, MBA
předseda představenstva
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Z naší nabídky doporučujeme

Kompletní novostavba třípodlažního bytového domu. 
Vybavení bytů je tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře.  Myčka 
nádobí, indukční varná deska, el. horkovzdušná trouba. Etážové podlahové 
topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programo-
vatelnou regulací teploty ohřívané vody a teploty v pokojích. Koupelna včetně 
vany, umyvadla, koupelnové skříňky zn. Lebon, otopný žebřík a vývody pro 
umístění pračky. Zařizovací předměty zn. KOLO, Geberit. Keramická dlažba 
a obklady. V pokojích vinylové podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly. 
Dokončení bytů je plánováno do 15. prosince 2013.

Cena bytů od 1 700 000 Kč

Novostavba bytového domu Brno-Líšeň, Holzova, prodej 5 bytových jednotek

Novostavba 1+1 Brno-Líšeň, Holzova, č. jednotky 1156/1
Prodej luxusní novostavby bytové jednotky 1+1 v přízemí třípodlažního bytového domu na ulici Holzova. Plocha bytu je 30,5 m2 + terasa 
6,8 m2 a sklep 3,1 m2. Vlastní plynové topení i ohřev vody. Dispozice bytu: zádveří 2,3 m2, kuchyně 9,6 m2, koupelna s WC 4,1 m2, pokoj 14,5 m2, 
terasa 6,8 m2, sklepní kóje 3,1 m2. Orientace kuchyně je na severovýchodní stranu, pokoj s lodžií je na jihozápad. Jedná se o kompletní novostavbu 
třípodlažního bytového domu. Vybavení bytu je tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře. Myčka nádobí, indukční varná deska, el. horko-
vzdušná trouba. Etážové podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatelnou regulací teploty ohřívané vody 
a teploty v pokojích. Koupelna včetně vany, umyvadla, koupelnové skříňky zn. Lebon, otopný žebřík a vývody pro umístění pračky. Zařizovací předměty 
zn. KOLO, Geberit. Keramická dlažba a obklady. V pokojích vinylové podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly. 

Cena: 1 863 000 Kč

Novostavba 2+kk Brno-Líšeň, Holzova, č. jednotky 1156/3
Prodej luxusní novostavby bytové jednotky 2+kk v 1. patře třípodlažního bytového domu na ulici Holzova. Plocha bytu je 40,7 m2 + terasa 
6,5 m2 a sklep 3,7 m2. Vlastní plyn. topení i ohřev vody. Dispozice bytu: zádveří 3,8 m2, pokoj s kuchyňským koutem 19,2 m2, pokoj 13,4 m2, koupel-
na s WC 4,3 m2, terasa 6,5 m2, sklepní kóje 3,7 m2. Orientace pokoje s kuchyňským koutem je na severovýchod, pokoj a terasa je na jihozápadní stranu. 
Jedná se o kompletní novostavbu třípodlažního bytového domu. Vybavení bytu je tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře. Myčka nádobí, 
indukční varná deska, el. horkovzdušná trouba. Etážové podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatel-
nou regulací teploty ohřívané vody a teploty v pokojích. Koupelna včetně vany, umyvadla, koupelnové skříňky zn. Lebon, otopný žebřík a vývody pro 
umístění pračky. Zařizovací předměty zn. KOLO, Geberit. Keramická dlažba a obklady. V pokojích vinylové podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly.

Cena: 2 415 000 Kč

Novostavba 1+1 Brno-Líšeň, Holzova, č. jednotky 1156/2
Prodej luxusní novostavby bytové jednotky 1+1 v přízemí třípodlažního bytového domu na ulici Holzova. Plocha bytu je 30,5 m2 + terasa 
6,5 m2 a sklep 3,1 m2. Vlastní plynové topení i ohřev vody. Dispozice bytu: zádveří 3,7 m2, kuchyně 11,4 m2, koupelna s WC 4,1 m2, pokoj 13,4 m2, 
terasa 6,5 m2, sklepní kóje 3,1 m2. Orientace kuchyně a pokoje s lodžií je na jihozápadní stranu. Jedná se o kompletní novostavbu třípodlažního bytové-
ho domu. Vybavení bytu je tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře. Myčka nádobí, indukční varná deska, el. horkovzdušná trouba. Etážové 
podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatelnou regulací teploty ohřívané vody a teploty v pokojích. 
Koupelna včetně vany, umyvadla, koupelnové skříňky zn.  Lebon, otopný žebřík a vývody pro umístění pračky. Zařizovací předměty zn. KOLO, Geberit. 
Keramická dlažba a obklady. V pokojích vinylové podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly. 

Cena: 2 000 000 Kč

Novostavba 1+1 Brno-Líšeň, Holzova, č. jednotky 1156/4
Prodej luxusní novostavby bytové jednotky 1+1 v 1. patře třípodlažního bytového domu na ulici Holzova. Plocha bytu je 24,5 m2 + terasa 
6,5 m2 a sklep 2,4 m2. Vlastní plyn. topení i ohřev vody. Dispozice bytu: zádveří 3,5 m2, kuchyně 4,9 m2, pokoj 13,4 m2, koupelna s WC 2,7 m2, 
terasa 6,5 m2, sklepní kóje 2,4 m2. Orientace kuchyně i pokoj a lodžie je na jihozápadní stranu. Jedná se o kompletní novostavbu třípodlažního bytového 
domu. Vybavení bytu je tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře. Myčka nádobí, indukční varná deska, el. horkovzdušná trouba. Etážové 
podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatelnou regulací teploty ohřívané vody a teploty v pokojích. 
Koupelna včetně vany, umyvadla, koupelnové skříňky zn.  Lebon, otopný žebřík a vývody pro umístění pračky. Zařizovací předměty zn. KOLO, Geberit. 
Keramická dlažba a obklady. V pokojích vinylové podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly. 

Cena: 1 700 000 Kč

1. NP

2. NP

3. NP

Ivo Škaroupka
Tel.: 602 523 215
E-mail: skaroupka@e-finance.eu

Novostavba 3+kk Brno-Líšeň, Holzova, č. jednotky 1156/5
Prodej luxusní novostavby bytu 3+kk ve 2. patře třípodlažního byt. domu na ulici 
Holzova. Plocha bytu je 86,7 m2 + terasa 12,5 m2, sklep 4 m2, 1. garáž 19,6 m2, 
2. garáž 19,6 m2, vlastní plyn. topení. Dispozice bytu: schodiště 9,1 m2, chodba 9,3 m2, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem 28 m2, ložnice 15,2 m2, pokoj 12,4 m2, koupelna 7,4 m2, 
WC 2,1 m2, komora 3,2 m2, terasa 12,5 m2, sklepní kóje 4 m2, 1. garáž 19,6 m2, 2. garáž 19,6 m2. 
Orientace pokoje a ložnice je na severovýchodní stranu, obývací pokoj, terasa a koupelny je na 
jihozápad stranu. Jedná se o kompletní novostavbu třípodlažního bytového domu s možností 
parkování ve dvou garážích s vjezdem ze dvorní části objektu. Vybavení bytu je tvořeno novou 
kuchyňskou linkou včetně  digestoře. Myčka nádobí, indukční varná deska, el. trouba. Etážové 
podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatel-
nou regulací teploty ohřívané vody a teploty v pokojích. Koupelna včetně vany a sprchového 
koutu, umyvadla, koupelnové skříňky zn. Lebon, otopný žebřík a vývody pro umístění pračky. 
WC Geberit, vodovodní baterie Hansgrohe. Keramická dlažba a obklady. V pokojích vinylové 
podlahy. Plastová okna s izolačními trojskly. 

Cena: 4 650 000 Kč

1. PP
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Z naší nabídky doporučujeme

Dům je zděný s pultovou střechou, orientovaný z uliční fronty na jižní stranu, zahradou a zadní částí domu směrem na 
sever. Dvě nekrytá parkovací stání, terasa a okna z obývacího pokoje a pokoje i ložnice v podkroví jsou orientovány vý-
chodním směrem. V přízemí se nachází: zádveří 3,7 m2, sklad 8,6 m2, hala 21,3 m2, komora 3,4 m2, koupelna s WC 6,1 m2, 
kuchyňský kout s jídelnou 17,3 m2 a obývací pokoj 25,4 m2. V podkroví jsou tyto místosti: schodiště s chodbou 19,1 m2, 
ložnice 23,5 m2, 1. pokoj 11,1 m2, 2. pokoj 11,8 m2, koupelna 5,7 m2, WC 1,2 m2, koupelna + WC 3,5 m2 a terasa 16,5 m2.

Etážové podlahové topení. Vlastní kondenzační plynový kotel i pro ohřev teplé vody s programovatelnou regulací 
teploty ohřívané vody a teploty v místnostech. Veškeré inženýrské sítě včetně odpadů do kanalizace. Vybavení domu je 
tvořeno novou kuchyňskou linkou včetně digestoře. Myčka nádobí, indukční varná deska, el. trouba. Koupelna  včetně 
vany a sprchového koutu, umyvadla, koupelnové skříňky zn. Lebon, otopný žebřík a vývody pro umístění pračky. 
WC Geberit, vodovodní baterie Hansgrohe. Keramická dlažba a obklady. Ve 
všech místnostech kromě koupelen a WC jsou vinylové podlahy. Plastová okna 
s izolačními trojskly. Dokončení domu je plánováno do konce února 2014.

Cena: 6 750 000 Kč

Novostavba přízemního rodinného domu 4+1 s terasou a obytným podkrovím 
v Brně na okraji městské části Líšeň. Menší zahrada a parkování na vlastním 
pozemku. Pozemek celkem 254 m2, obytná plocha 178 m2.

Prodej čtyř novostaveb RD 5+kk, obec Krasová

Ivo Škaroupka
Tel.: 602 523 215
E-mail: skaroupka@e-finance.eu

Čtyři samostatně stojící rodinné domy jsou na pozemcích od 802 m2 do 818 m2 a mají půdorysný roz-
měr 7,85 + 11,73 m. V přízemí je zádveří 2,6 m2, hala + schodiště 11,42 m2, obývací pokoj s jídelnou 
a krbovými kamny 32,01 m2, kuchyně 7,04 m2, spíž 1,61 m2, šatna 2,16 m2, koupelna se sprchovým 
koutem 6,09 m2, WC 1,58 m2, pokoj 15,79 m2, v podkroví se nachází hala + schodiště 13,29 m2, 
koupelna s vanou a sprchovým koutem 5,94 m2, WC 2,82 m2, pokoj 13,66 m2, pokoj 13,66 m2, 
ložnice 16,18 m2, šatna 7,65 m2. Celková užitná plocha domu je 153,5 m2. U rodinného domu může 
být kryté parkovací stání o půdorysném rozměru 4,5 × 8,51 m2. Obvodové zdivo je z cihel Heluz 
Plus o tloušťce 36,5 cm, vnitřní zdivo je taktéž z cihel Heluz. Okna plastová, izolační trojsklo. Vinylové 
podlahy, podlahové topení. Topení a ohřev vody je zajištěno plynovým kondenzačním kotlem Baxi. 
Do domu jsou připojeny veškeré inženýrské sítě – elektro 230/400 V, plyn, kanalizace. Pozemky mají 
šířku 18 až 22 m.

Obec Krasová se nachází v chráněné krajinné oblasti Moravský kras, 28 km z centra Brna, 12,5 km 
z Blanska a 2,7 km od  Jedovnic. Do obce je zaveden IDS, pravidelné linky z Brna a Blanska. V obci 
se nachází sportovní areál. V okolí obce se nacházejí rozsáhlé lesy s moderními, upravenými a dobře 
značenými cyklostezkami.

Cena pozemku 802 m2 od 802 000 Kč vč. DPH
(Včetně přípojek, povrchových, terénních úprav a ¼ podílu na příjezdové cestě a společném parkování)

Cena stavby bez dokončení vnitřků: 2 300 000 Kč bez 15% DPH
(V ceně nejsou zahrnuty vnitřní omítky, instalace, podlahy a povrchové úpravy)

Cena stavby v provedení 2+kk: 2 800 000 Kč bez 15% DPH
(tzv. „rostoucí dům“, kompletně dokončené 1NP, 2 NP připraveno k dokončení v budoucnu)

Cena stavby 5+kk na klíč: 3 100 000 Kč bez 15% DPH
(Kompletně dokončený dům, standard je popsán výše)

Garážové stání s kůlnou: 150 000 Kč bez 15% DPH

Ivo Škaroupka
Tel.: 602 523 215
E-mail: skaroupka@e-finance.eu



�	Koupím byt 1+kk, 1+1, 2+kk ne-
bo 2+1, nemusí být po rekonstrukci, 
ale udržovaný, ihned obyvatelný bez 
větších investic. Přednostně Lesná, ale 
mohou být i lokality SV od hlavního 
nádraží.
1 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt v OV 4+1 a větší v lo-
kalitě Brno-Bohunice poblíž kampusu. 
Případně i Nový a Starý Lískovec.
1 900 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi byt 1+1 v OV v Br-
ně. Na stavu nezáleží. Nechci Bystrc 
a Komín. 
1 800 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledám byt 1+1 na dlouhodobý 
pronájem v Brně.
7 500 Kč/měs. tel.: 778 024 023

�	Koupím byt 3+1 a více, OV (nebo 
do 2 let OV kvůli částečné hypotéce), 
ideálně neprůchozí pokoje, ne panel, 
pokud možno balkon nebo terasa. Ne 
okrajová lokalita Brna.
4 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Hledám byt v Bystrci. Může být 2+1 
nebo i větší 1+1. Prosím nabídněnte. 
Rozhoduje stav a vlastnictví (OV nebo 
brzký převod).
1 700 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi byt OV 2+kk ne-
bo 2+1 v Brně, nejlépe část Bohunice, 
Královo Pole, Žabovřesky, dobrý stav 
bytu, výtah, byt je pro starší paní.
1 800 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím byt 1+1 nebo 1+kk v Brně 
nebo velmi blízkém okolí. Spěchá.
1 000 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt v Brně, DB 
nebo OV. Lokality – centrum, Hlinky, 
Šýřice, Královo Pole, Žabovřesky, Starý 
Lískovec.
2 000 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 
2+1 v Brně i na sídlišti. Spěchá.
12 000 Kč/měs. tel.: 721 610 512

�	Koupím byt 1+1 nebo 1+kk nebo 
garsoniéru v centru Brna, nejlépe ulice 
Zderadova případně Klíčova či poblíž.
1 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt o velikosti 4+1 nebo 
4+kk v hodně dobrém stavu s balko-
nem či terasou a sklepem. Nejraději 
Slatina. Dále Šlapanice a Juliánov.
2 400 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi byt 2+1, 2+kk OV 
v Brně. K rekonstrukci při dobré ceně, 
jinak po rekonstrukci. Ne lokalita Bystrc 
a Komín. Financování zajištěno.
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledám podnájem bytu o velikos-
ti 1+1 nebo 2+kk pro sebe a pejska. 
Děkuji za nabídky a info na mobil.
8 000 Kč/měs. tel.: 778 024 023

�	Hledám ke koupi byt 2+1 OV nebo 
DB v širším centru Brna, cena dle stavu, 
pouze cihlový dům.
2 200 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím velký byt poblíž centra 
Brna, prostorný, slunný, v cihlovém 
domě, 3+1 nebo 4+1, předzahrádka 
vítána. V tiché ulici s možností par-
kování vozidla. Garáž nebo garážové 
stání připlatím.
3 500 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi byt 3+kk nebo 
3+1 v OV Brno nejlépe centrum a do 
max 10 min. Novostavba nebo byt po 
rekonstrukci.
3 500 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledám ke koupi byt 2–3+1 v  Brně, 
k.ú. Veveří. Preferované ulice kolem 
Obilního trhu. Cena dle velikosti a stavu.
3 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Koupím byt 3+kk nebo 3+1 v Ma-
sarykově čtvrti, o rozloze min. 80 m2.
4 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt 1+1 nebo větší v OV 
v Brně Bystrci.
1 100 000 Kč tel.: 777 144 642

Aktuální poptávka: / Brno-město /

�	Hledám ke koupi byt 2+1 v OV 
v Brně. V dobrém stavu k okamžitému 
bydlení. Lokalita Bohunice, Starý a Nový 
Lískovec, Pisárky. 
2 200 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 
v Řečkovicích.
2 500 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupím byt v lokalitě Brno-Slatina, 
Šlapanice. Dispozice 3+1 až 4+1 větší, 
přízemí, nebo výtah. Balkon. Vlastnictví 
osobní, nebo družstevní.
3 500 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Důchodkyně hledá kdekoliv v Br-
ně malý byt – garsoniéru, 1+kk nebo 
1+1 s malými náklady na bydlení v OV 
nebo DB.
1 000 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám byt 2+1 k pronájmu v Brně, 
centrum města, dobrý stav.
14 000 Kč/měs. tel.: 725 777 142

�	Prostřednictvím RK hledáme ke 
koupi byt 1+1 až 2+1, v OV v cihlovém 
domě, lokalita Brno-město, centrum. 
1 650 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Koupím byt 2–3+1 v Brně-Lesné. 
Preferovaná část Majdalenky, byt s tera-
sou, parkovací místo výhodou.
3 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Investor s hotovostí hledá k re-
konstrukci (i ve špatném technickém 
stavu) menší byt v OV v zajímavých 
lokalitách v Brně.
1 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím byt 2+1 v OV v Brně Ju-
liánově nebo Brně Slatině. Nikde jinde.
2 200 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledáme ke koupi byt DB nebo OV 
3+1 nebo 4+1 v Brně-Novém Lískovci. 
1 900 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledáme ke koupi byt v osobním 
vlastnictví o velikosti 4+1. Lokalita Brno- 
-Nový Lískovec.
2 200 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupíme byt 4+1 nebo 5+1 v Brně 
nebo na okraji Brna. Velké prostorné 
místnosti, dobré parkování, v osobním 
vlastnictví. Posoudíme všechny nabídky.
3 500 000 Kč tel.: 602 642 963

RODINNÉ DOMY
�	Koupím novostavbu RD 4+kk, 5+kk 
v Brně, nebo blízkém okolí. Poze mek 
min. 300 m2, garáž, ihned k nastěhování. 
Financování zajištěno, rychlé jednání. 
4 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Hledáme ke koupi rodinný dům 
v Brně nebo na okraji Brna, prostorné 
světlé  míst nos ti, 4+1 nebo 5+1, se za-
hradou. Klidná část města, parkování 
v dosahu nebo na vlastním pozemku. 
4 500 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi menší RD se za-
hradou v Brně, mohou být i okrajové 
části Brna, na stavu nezáleží.
5 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledám ke koupi RD v Brně a blíz-
kém okolí.
4 000 000 Kč tel.: 731 784 362

�	Hledám ke koupi RD 4+1 v Brně- 
-Slatině, může být i k rekonstrukci, 
podmínkou menší zahrada.
3 200 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Mladá rodina hledá ke koupi RD 
v Brně nebo směrem na Hrušovany 
u Brna. Dům by měl mít zahrádku, 
kuchyň a alespoň dvě obyvatelné míst-
nosti. Ihned k nastěhování. 
2 500 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi rodinný dům 
nebo rodinnou vilu se zahradou v lo-
kalitě Žabovřesky, Stránice příp. v Ma-
sarykově čtvrti. Podmínkou je možnost 
vyřešení parkování. 
10 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi RD v Brně mini-
málně 4+1 k rekonstrukci. Poblíž domu 
MHD. Garáž a menší zahrada výhodou.
3 500 000 Kč tel.: 723 574 462

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

10 229 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Byt OV 2+1, cihla, Žabovřesky
Okres Brno-město, Žabovřesky. Prodej pěkného bytu po kom-
pletní rekonstrukci OV 2+1 v 1. NP cihlového domu s výtahem 
na ulici Chládkova. Dům je po celkové revitalizaci. Výměra bytu 
63 m2, 2× sklep. 

2 500 000 Kč )	725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

13 027 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

14 150 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

DB 3,5+1, 108 m2 Zábrdovice
Brno-město, Zábrdovice, ulice Tkalcovská, převod družstevního 
bytu. Byt je ve 4. podlaží cihlového domu po revitalizaci. 
V bytě jsou nové rozvody vody, elektřiny i odpadů. Balkon, 
sklep, výtah, zahrada. 

Byt OV 3+1, Černá Pole, Brno
Okres Brno-město, Černá Pole. Prodej pěkného bytu po re-
konstrukci v OV 3+1 s balkónem ve 4 NP cihlového domu, po 
kompletní revitalizaci na ulici náměstí 28. října. Výměra bytu 
108 m2 včetně balkónu.

3 000 000 Kč )	724 151 452

3 400 000 Kč )	725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

19 845 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

OV 3,5+1, činžovní dům, Brno
Brno-město, byt 3,5+1, 4 pokoje o výměrách 30, 30, 27 a 4,5 m2, 
kuchyň, koupelna, WC, balkon, sklep 20 m2. Vysoké stropy, 
parketové podlahy, vytápění kombinované (plyn, EL). Dům 
po revitalizaci.

4 850 000 Kč )	602 642 963

www.realitynamorave.cz6
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Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

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

Prodej bytů 1+kk, 2+kk, 3+kk na  ulici 
Tkalcovská v Brně v k.ú.  Zábrdovice 
v  bytovém domě MOZARTKA

Nové byty se nachází v šestipodlažním cihlo-
vém domě, který prošel kompletní rekon-
strukcí. Bytový dům MOZARTKA se nachází 
přímo u nákupního centra INTERSPAR na 
ulici Tkalcovská. Dům je vybaven osobním 
i nákladním výtahem. Podlahy plovoucí, okna 
plastová, v koupelně s WC dlažba a obklady. 
V každém bytě zaveden internet, TV a tele-
fon. Možnost dokoupení  garážového stání 
v 1. nadzemním podlaží bytového domu 
ne bo venkovního parkovacího stání uvnitř 
areálu. V areálu se nachází bezpečnostní ka-
merový systém. Ceny  bytů již od 330 000 Kč, 
výměry od 32 m2.

NEPLATÍTE PROVIZ I

V projektu Mozartka prodáno  
75% bytů, poslední nové byty  

čekají právě na Vás!

Družstevní byty:
1+kk od 330 000 Kč
2+kk od 450 000 Kč
3+kk od 550 000 Kč
Byty v osobním vlastnictví:
1+kk od 1 320 000 Kč
2+kk od 1 800 000 Kč
3+kk od 2 200 000 Kč

od 330 000 Kč ) 725 777 142



�	Koupíme RD min. 3+1 s možností 
rozšíření v Brně. Lokalita nerozhoduje, 
spíše poloha a stav domu. Může být 
i k menší rekonstrukci se zahrádkou. 
2 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Koupím RD 3+1 a větší kdekoliv 
v Brně a okolí do 10 km. Nemusí být 
velký pozemek, dům by měl být ihned 
k nastěhování. Menší opravy nevadí. 
2 500 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám pronájem malého rodin-
ného domu se zahradou v Brně.
15 000 Kč/měs. tel.: 778 024 023

�	Hledáme ke koupi RD v lokaliě 
Brno-Horní Heršpice, Dolní Heršpice 
nebo Komárov. Dům může být i před 
rekonstrukcí, ale obyvatelný a s malou 
zahradou.
2 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledáme ke koupi RD nebo rodin-
nou vilu v obyvatelném stavu, případ-
ně vhodnou k rekonstrukci. Zajímavá 
a klidná lokalita v Brně.
7 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím rodinný dům 3+1 a větší na 
severu Brna – Ořešín, Ivanovice, Bystrc, 
nebo severně od Brna do 15 km např. 
Lipůvka, Hostěnice, Kuřim.
2 400 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi RD v Brně a blíz-
kém okolí. Podmínkou dobrá dostup-
nost IDS nebo MHD, zahrada, garáž. 
Dům by měl být v dobrém stavu. Ihned 
k nastěhování.
4 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím rodinný dům v Brně, v do-
brém stavu.
5 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledám ke koupi RD 3+1 i větší 
v Brně-městě nebo Šlapanicích, se za-
hrádkou a vjezdem pro auto. 
3 500 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupíme větší dům v Brně nebo 
nejbližším okolí. Starší, neobývaný ne-
bo brzy k uvolnění. Větší opravy před-
pokládány. Klidné místo s možností 
parkování. Platba v hotovosti.
5 000 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Koupím větší dům v Brně a blíz-
kém okolí. Lokalita nerozhoduje, dům 
by měl být minimálně 5+2, zahrádka 
výhodou. Nevadí dům k rekonstrukci.
2 500 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Mladá rodina hledá rodinný domek 
nejlépe v okrajové části Brna s alespoň 
malou zahrádkou. Prosím nabídněte, 
spěchám.
3 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledáme ke koupi starší RD k re-
konstrukci v Brně-Maloměřicích nebo 
Obřanech. K domu stačí malá zahrádka 
nebo dvorek.
1 100 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Koupím RD 3+1 a větší v Brně, se 
zahrádkou. Nejraději lokalitu Slatina, 
Černovice, Tuřany, Brněnské Ivanovice, 
Líšeň, Juliánov.
3 200 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupím RD v Brně-Maloměřicích, 
Husovicích, Židenicích, případně Černá 
Pole. Dům určený ke kompletní rekon-
strukci, bude sloužit jako kanceláře, 
 dobré parkování výhodou.
1 100 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi rodinný dům 
v Brně ve špatném stavu.
950 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledám velký RD nebo pozemek 
na stavbu velkého RD v Brně do 
10 000 000 Kč na zajímavém místě 
nejlépe samota v lese. 
10 000 000 Kč tel.: 725 777 142

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek v lokalitě 
Brno a okolí. 
2 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupím pozemky ke komerčnímu 
využití, podmínkou frekventované a vi-
ditelné místo, sídliště, hlavní silnice, 
nákupní centra, všechny sítě, stavba ben-
zínové stanice, platba hotově, spěchá.
30 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledám ke koupi stavební poze-
mek nebo starší rodinný dům, nejlépe 
k demolici, na výstavbu RD v lokalitě 
Brno – nejlépe Žabovřesky, Komín, Jun-
drov, Bystrc, Řečkovice. Plocha parcely 
300–500 m2. 
3 500 000 Kč tel.: 775 060 782

CHATY, CHALUPY
�	Hledám ke koupi chatu, rekreační 
objekt k trva lému bydlení. Vlastní 
pozemek s dobrým příjezdem, elektři-
na a voda. Brno, nebo do vzdálenosti 
15 km od Brna. 
600 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím chatu se zahradou cca 
400 m2 kdekoliv v Brně, chata by měla 
být obyvatelná sezónně. Voda a elektřina 
podmínkou. Uvítám blízký dosah MHD. 
500 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi chatu se zahra-
dou v Brně a blízkém okolí, podmínkou 
elektřina, příjezd pro mobilní domek.
1 000 000 Kč tel.: 725 777 142

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

13 734 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

24 445 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 205 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

15 815 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 3+1, menší dvůr, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy. Prodej rodinného domu 3+1 
s menším dvorem. V řadové zástavbě na klidném místě. Sítě: 
el. 230 V, obecní voda, kanalizace, plyn, občanská vybavenost. 
Užitná plocha 154 m2.

RD 7+1, zahr., Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěkného řadového 
RD 7+1 se zahradou, garáží, bazénem na ulici Malešovská 
v žádané lokalitě Brna. Celková výměra 277 m2, všechny sítě, 
kolaudace roku 1995.

Medlánky, zahrada s chatkou OV
Okres Brno-město.Prodej oplocené zahrady 582 m2 s chatkou 
22 m2 v OV. Šíře pozemku je 7 m, délka 96 m. Elektřina 
220/380W, jímka na dešťovou vodu, suchý záchod, kůlna na 
nářadí, částečně podsklepená chata. 

RD 4+1, Brno-Žebětín
Okres Brno-město, RD 4+1, zast. plocha 250 m2, zahrada 171 m2. 
Dům je napojen na veškeré sítě, voda, plyn, el. 220/380, ka-
nalizace. Vytápění je ústřední – 2 kotle – možno volit tuhá 
paliva nebo plyn.

3 300 000 Kč )	723 574 462

5 900 000 Kč )	725 777 142 530 000 Kč )	777 144 642

3 800 000 Kč )	602 642 963

Aktuální poptávka: / Brno-město /

Stavební pozemek, Ořešín
Okr. Brno-město, Ořešín. Prodej pěkného stavebního 
pozemku na atraktivním místě o výměře 1 032 m2. 
Pozemek se nachází ve vzdálenosti 10 km z centra 
Brna v blízkosti lesů. Kompletní sítě, šíře 16 m.

Stavební pozemek, Brno, Komín
Okres Brno-město, Komín. Prodej atraktivního sta-
vebního pozemku v lukrativní části Brna na ulici 
Chaloupky. Výměra 135 m2, šíře pozemku 10 m, 
všechny sítě na hranici pozemku.

Pozemek pro autosalon v Brně
Brno-město, Ivanovice, prodej stavebního pozemku 
pro komerční využití v blízkosti obch. centra Globus, 
ul. Maříkova. Celkem 3 309 m2 pozemků včetně 
kompletních inž. sítí a vyřízeného staveb. povolení.

3 800 Kč/m2 )	725 777 142 1 300 000 Kč )	725 777 142 22 750 000 Kč )	602 523 215

www.brnenske-byty.cz

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

Brno-městoe-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022
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�	Koupím chatu v Brně. Možný příjezd vozidlem 
a zahrada podmínkou. 
500 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím chatu, rekreační objekt k trva lému bydlení 
v Brně a těsném okolí s dobrou dostupností do města.
800 000 Kč tel.: 724 151 452

NEBYTOVÉ PROSTORY
�	V zastoupení klienta hledáme prostory k pronájmu 
ke zřízení vinotéky s posezením. Nutno menší příruční 
sklad a možnost vybudování sociálního zázemí. Výho-
da dostupnost autem. Lokalita Brno-střed a okolí. 
23 000 Kč/měs. tel.: 721 610 512

Aktuální poptávka: / Brno-město /

�	Hledám ke koupi garáž v lokalitě Brno-Židenice na 
ulici Skopalíkova, Čejkova a v blízkém okolí. 
130 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám k pronájmu skladovací prostory v Brně 
v lokalitě Královo Pole.
8 000 Kč/měs. tel.: 724 151 452

�	Koupím malé nebytové prostory v centru Brna 
(sklad, malou halu, apod.) i k rekonstrukci cca 200 m2. 
1 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi menší RD nebo komerční prostor 
pro vybudování obchodu. 
1 200 000 Kč tel.: 775 060 782

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 211 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 451 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 530 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 099 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 867 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 644 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

DB 2+1, obec Zastávka 
Okres Brno-venkov, obec Zastávka, půdní DB 2+1 o výměře 
72,57 m2 vč. balkonu a sklepu. Rozměry: 14,88 m2, 20 m2, 
předsíň o velikosti 6,62 m2, koupelna s WC a střešním oknem 
8 m2, kuchyň 14,4 m2. 

Tišnov, prodej bytu 2+1 v OV 
Okres Brno-venkov. Prodej bytu 2+1 v centru Tišnova ve 3. pa-
tře v domě s výtahem po rekonstrukci. Kuchyně, dva pokoje, 
předsíň, koupelna, toaleta, komora, 2× lodžie, sklep, plocha 
bytu 54 m2. Parkování před domem.

Byt OV 2+kk, 3× stání, Popůvky
Okres Brno-venkov, Popůvky u Brna. Prodej nového bytu 
OV 2+kk ve 2. p. cihlové novostavby s balkónem, zahradou 
a 3× parkovacím stáním. Celková výměra bytu 57 m2, balkón 
4 m2, sklad 2 m2, půda 32 m2.

Modřice, prodej bytu 1+1 
Okres Brno-venkov. Prodej bytu 1+1 v Modřicích v cihlovém 
domě ve 2. patře bez výtahu. V bytě je kuchyně, pokoj, předsíň, 
WC, koupelna, komora. Byt je původní ve standardu. Velikost 
50 m2. MHD, vlak.

Újezd u Brna, prodej byt 3+1 
Okres Brno-venkov. Prodej původního bytu 3+1 v Újezdě 
u Brna v klidné ulici v blízkosti centra obce. Velikost bytu je 
80 m2. Je zde kuchyně, 3× pokoj, koupelna, WC, předsíň, 
komora, sklep. 

RD 6+1, Svatoslav 
Okres Brno-venkov. Prodej RD 6+1, celková plocha pozemku 
je 1 468 m2 z čehož zastavěná plocha a nádvoří je 1 397 m2 

a zahrada má 71 m2. Jedná se o dům k celkové rekonstrukci 
s možnosti podnikání. G**

1 200 000 Kč )	721 610 512

1 550 000 Kč )	777 144 642

2 290 000 Kč )	725 777 142

1 499 000 Kč )	777 144 642

1 650 000 Kč )	777 144 642

650 000 Kč )	731 543 787

Objekt, pozemek, Královo Pole
Okr. Brno-město, Královo Pole. Prodej objektu s po-
zemkem ke komerčnímu využití na ulici Košinova. 
Celková výměra je 1 557 m2, sítě: el. 230/400 V, 
obecní voda, kanalizace, plyn 50 m od budovy.

Prodej komerčního objektu, Brno
Okres Brno-město, ul. Rumiště. Prodej komerčního 
objektu v centru Brna. Jedná se o třípodlažní budo-
vu, převážně využívanou jako kancelářské prostory, 
v přízemí se nachází obchod s výlohou do ulice.

Chata se zahradou, Žabovřesky
Brno-město. Dřevěná chata na obecním pozemku 
v k.ú. Žabovřesky. Zastavěná plocha chaty je 16 m2. 
Chata je vhodná k zahrádkaření a rodinné rekreaci. 
Přistup k pozemku je po zpevněné cestě. 

7 300 000 Kč )	725 777 142 18 000 000 Kč )	731 543 787170 000 Kč )	778 024 023

Brno-venkov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory
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Brno-město e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

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

e-Finance, a.s.
Bc. Michal Kořínek, BA (Hons)

hypotéční specialista
mobil: 603 96 44 00

email: korinek@e-finance.eu

Rooseveltova 10, Brno

Projednáme Váš záměr

Vypracujeme nabídky
od hypotéčních bank

Provedeme porovnání
nabídek hypotéčních bank

Pomůžeme Vám vybrat
nejvýhodnější variantunejvýhodnější variantu

Sestavíme Vám hypotéku

Vše do jednoho týdne

Neúčtujeme žádné poplatky

HYPOTÉKA
NA MÍRU
s poradci e-Finance, a.s. 



BYTY
�	Hledám pronájem bytu 2+1 v Ku-
řimi, nebo Brně-Řečkovicích. Bez za-
řízení, vlastní nábytek máme. Malý pes.
10 000 Kč/měs. tel.: 724 151 452

�	Koupíme byt 1+1 nebo 1+kk ve 
Zbýšově, Zastávce u Brna a okolí.
700 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Koupím byt, v okrese Brno-venkov. 
Pro jednotlivce, klidné prostředí s do-
brou dopravní dostupností do Brna. 
Bez nutnosti dalších investic, 30 m2.
1 300 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 
v Kuřimi. Cena dle stavu bytu.
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím byt v Tišnově nebo Kuřimi, 
nejlépe 3+1.
1 300 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledám k pronájmu byt 2+1 
v Osto povicích. 
10 000 Kč/měs. tel.: 724 151 452

�	Hledáme ke koupi byt k rekon-
strukci nebo novostavbu min. 3+kk 
nad 75 m2. Pouze lokalita Kuřimsko.
2 600 000 Kč tel.: 721 610 512

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD i ve špatném tech. 
stavu (v závislosti na ceně) v lokalitě 
Skalička a okolí. 
2 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím dům u Ivančic, Řeznovice, 
Hrubšice apod. Větší, k opravě, se za-
hadou. Cena dohodou po prohlídce.
2 000 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi RD v Brně a okolí 
do 15 km, podmínkou zahrada 200 až 
500 m2, nejlépe směr Bystrc, Žebětín, 
Ivanovice, Řečkovice a okolí. Příjezd 
asfaltová komunikace k nemovitosti.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím prvorepubli ko vou vilu 
k  rekonstrukci v lokalitě Brno-venkov. 
Cena dle stavu a lokality. 
2 500 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Koupím RD v Sivicích, Pozořicích, 
Mokrá-Horákov nebo Velatice. Dům 
vícegenerační se zahradou bez nutnosti 
velkých oprav. 
4 000 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi RD se zahradou 
vhodný k rekonstrukci, ne k demolici. 
Lokality východním směrem od Brna, 
vzdálenost max. 25 km od centra Brna.
1 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi rodinný dům 3+1 
s pozemkem v Tišnově a okolí do 5 km. 
Rekon strukce nevadí.
2 200 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi menší domek, 
případně trvale obyvatelnou chatu, se 
zahradou (cca 600 m2) v okolí Brna, 
pitná voda a elektřina nutná.
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Pro klienta e-Finance Reality hle-
dáme ke koupi rodinný dům do 30 km 
od Brna.
3 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledám ke koupi RD k demolici 
v Brně a okolí do 30 km, pozemek šíře 
min. 13 m, dobrá dostupnost Brnu, sítě.
1 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím rodinný dům se zahradou 
v okrese Brno-venkov, dobrý stav bez 
nutnosti zásadních úprav. Dobrá dos-
tupnost do Brna.
2 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Hledám ke koupi rodinný dům na 
jihu Brna, ideálně Rebešovice, mohou 
být i Rajhradice, Opatovice, Popovice 
nebo okolí Raj hradu. Stav nerozhoduje, 
chceme velký, vzdušný a slunečný dům 
na klidném místě.
4 000 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi rodinný dům 
pouze v obci Viničné Šumice, Pozořice 
nebo Kovalovice. Spěchá.
3 000 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi dům v západní 
částí okresu Brno-venkov, do 30 km 
od Brna. Dům s prostory pro dílnu na 
opravy motorek, zahrada. Může být 
k vetší rekonstrukci, ale obyvatelný.
700 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi RD 2+1 nebo 
1+1, v udržovaném stavu, ihned oby-
vatelný, do 30 km od Brna.
1 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím rodinný dům 3+1 a větší 
s dobrou dostupností do Brna nebo 
přímo v Brně. Dům musí být obyvatel-
ný s pozemkem. Případné rekonstrukce 
možné už při bydlení.
2 700 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupím RD maximálně 3+1 a menší 
v Brně a okolí. Nejlépe směrem na jih 
od Brna. Podmínkou menší zahrada 
nebo dvůr. Ihned k bydlení. 
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím RD v okrese Brno-venkov, 
směr sever či západ. 
2 800 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupím dům 3–4+1 v okolí Brna 
do 30 km s dobrou dostupností, za-
hrada min. 500 m2, garáž, hospodářské 
stavení, dílna a pod. V obci s mateřskou 
školou a 1. stupněm ZŠ.
1 800 000 Kč tel.: 724 151 452

�	K přestěhování do menšího domu 
hledám ihned obyvatelný dům 2+1 
s malou zahrádkou na Tišnovsku, nej-
lépe Doubravník a okolí. Může být též 
malý byt s předzahrádkou.
2 000 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi RD min. 2+1 se 
zahradou v Brně a okolí, může být dům 
k rekonstrukci, klidnější místo.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledáme ke koupi samostatný RD 
min. 4+1 (může být i 3+1 s možností 
další vestavby), vytápění na tuhá paliva, 
garáž (stání), dílna nebo hospodářská 
budova, zahrada 500 m2. Okolí Brna 
max. do 30 km.
2 000 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi RD určený ke kom-
pletní rekonstrukci, případně demolici. 
Dům by měl být v okolí Brna, max. do 
20 km. Pozemek do 1 000 m2.
700 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi RD se zahradou 
v klidné části obce Újezd u Brna, velmi 
dobrý stav.
3 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím rodinný dům v Syrovicích, 
dispozice 3+1, zahrada, případně garáž. 
Dobrý stav k bydlení.
2 300 000 Kč tel.: 724 151 452

Aktuální poptávka:  
/ Brno-venkov /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 214 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

10 944 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 499 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 3+1 Moutnice s pozemkem
Okres Brno-venkov, RD 3+1 Moutnice, kuchyň, 3 pokoje, 
stodola, sklep, dílna, chlévy, studna, zastavěná plocha 421 m2, 
zahrada 100 m2, vjezd na zahradu, elektřina, plyn, voda, ka-
nalizace před domem.

RD 5+1, zahrada, Želešice
Okres Brno-venkov, Želešice. Prodej RD 5+1 se zahradou, 
garáží v klidné části obce u říčky Bobravy. Dům vystavěn z cihel, 
napojen na el., plyn, kanalizace do jímky, voda vlastní studna. 
Výměra 1 255 m2.

RD 4+1, zahrada, Skalička 
Okres Brno-venkov, Skalička, prodej RD dispozice 4+1. Sou-
částí je dvůr, hospodářské stavení (s obytnou částí ve tvaru L), 
zahrada. Elektřina, plyn a obecní voda. Krb v obývacím pokoji. 
I k rekreaci. 

790 000 Kč )	777 144 642

2 690 000 Kč )	725 777 142

1 790 000 Kč )	724 151 452

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

12 165 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Bungalov 4+kk, Otmarov
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstandartní cihlové 
novostavby 4+kk typu bungalov se zahradou v nové zástavbě 
na okraji obce. Celková výměra je 603 m2, sítě elektřina, jímka, 
voda vlastní. C**

2 990 000 Kč )	725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

11 855 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Drásov, hrubá stavba s pozemkem 1 206 m2 

Okres Brno-venkov. Prodej hrubé stavby RD v obci Drásov 
vzdálené 10 km od části Brno Ivanovice. Velikost RD 4+1, po-
zemek 1 206 m2. Možnost dokončení. Všechny IS u pozemku. 
Šíře parcely cca 29 m, délka 42 m.

2 848 700 Kč )	777 144 642
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Brno-venkove-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

e-Finance, a.s.
Rooseveltova 10

602 00 Brno
Po-Pá 9–18 hod.

Objednání po telefonu: Tel. 844 144 144

Uzavření online: www.Pojisteni.Com

Zastupujeme všechny pojišťovny

Vypracujeme pro Vás 
nejvýhodnější kalkulaci

Okamžitá platnost pojištění

Poskytneme mimořádné slevy 
až 85 % určené pouze pro 
klienklienty e-Finance

Jsme připraveni  
Vám poradit kdykoliv 
i po uzavření pojištění

Poskytneme Vám servis 
a radu v případě pojistné 
události

NEJLEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ 
A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ



�	Hledám ke koupi RD 3+1 a větší 
se zahradou minimálně 500 m2 do 
15 km od Brna. Preferuji boční ulici. 
Cena k jednání, dle stavu.
2 500 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi RD v Brně a okolí 
do 20 km. Novostavba nebo dům po 
kompletní rekonstrukci, menší zahrada, 
garáž podmínkou. 
4 500 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím menší RD cca do 40 km od 
Brna. Blízkost zastávky autobusu nebo 
vlaku nutností. Dále zahrada a možnost 
parkování před domem. Může být 
i v hor ším stavu. Cena dle stavu domu. 
3 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupíme RD do 30 km od Brna, 3+1 
a větší se zahradou do 500 m2, ihned 
k bydlení nebo s menšími opravami.
1 800 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Koupím RD poblíž Brna k okamžité-
mu bydlení, menší zahrada není pod-
mínkou, podmínkou vlakové spojení 
s Brnem, menší opravy domu nevadí.
1 400 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Hledáme ke koupi statek s polnost-
mi o výměře 20–100 ha v okolí Brna 
a Karlovarska. Cena dle stavu, polohy.
15 000 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi RD v okolí Brna, 
max. 15 km. Dům samostatně stojící 
s pozemkem alespoň 1 000 m2 s vlast-
ní příjezdovou cestou, ne dřevostavbu.
5 000 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi samostatně stojící 
RD s garáží nebo možností dostavby 
a zahradou. Počítám i s možností sta-
vebních úprav. Okolí Kuřimi, severně 
od Brna příp. okrajová čtvrť Brna.
2 500 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi ihned obyvatelný 
větší RD do 15 km od Brna. Nejraději 
směr Raj hrad, Sokolnice, Ostopovice, 
Židlochovice, Blučina atd.
2 400 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupím velký RD v lokalitě Újezd 
u Brna, Sokolnice, Otnice, Šaratice a blíz-
kém okolí. Zahrada výhodou. 
3 500 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledám ke koupi RD min. 5+1 se 
zahradou v lokalitě Tvarožná, Sivice, 
Podolí a přilehlé okolí. Dům by měl být 
v dobrém stavu, suchý, podsklepený. 
Cena dle stavu a velikosti.
3 700 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Koupíme RD v okrese Brno-venkov. 
Nejlépe v těchto lokalitách: Zakřany, 
Zbýšov, Oslavany, Padochov, Ivančice. 
Měl by být o velikosti nejméně 3+kk.
1 200 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Koupím RD 4+kk nebo 4+1 v So-
kolnicích u Brna a blízkém okolí.
2 800 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi menší RD v No-
vých Bránicích nebo v jejich okolí, spíše 
směrem k Brnu. Dům by měl být ihned 
obyvatelný, se zahrádkou. 
900 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi RD min. 3+1 (příp. 
možnost přístavby), obyvatelný (nej lépe 
po částečné rekonstrukci), zahrada min. 
300 m2, možnost vjezdu na pozemek, ne 
věcné břemeno. Lokalita: okolí Brna, do 
30–40 min MHD/IDS do Brna. 
3 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Hledám ke koupi RD jižně od 
Brna s větším pozemkem minimálně 
400 m2. RD může být i k rekonstrukci. 
Upřednostňuji lokality Sokolnice, Újezd 
u Brna, Žatčany, Otmarov, Rebešovice. 
2 000 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupím RD, lokalita S–SV od Brna, 
zahrada min. 200 m2, nejlépe samo-
statně stojící. Může být ve výstavbě, 
v klidné  lokalitě, s přímým spojením do 
Brna, v obci s min. mateřskou školku. 
3 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Hledám ke koupi nadstandardní 
prostorný dům v Brně či nejbližším 
okolí. Platba v hotovosti.
10 000 000 Kč tel.: 778 024 023

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek v obci 
Čebín o rozloze 700–1 000 m2.
1 100 Kč/m2 tel.: 778 024 023

�	Koupím stav. pozemek pro výstav-
bu rekreačního objektu nej lépe v okolí 
Tišnova, okraj obce, polosamota, samo-
ta. Možnost připojení el. nutností, příjezd 
k pozemku po obecní komunikaci.
200 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Koupím stav. pozemek, nejlépe SZ, 
Z, JZ od Brna, s časově dobrou dostup-
ností do města. Sítě na hranici pozemku 
a funkční plocha bydlení v územním 
plánu podmínkou. Šířka min. 20 m, 
rovina i mírný sklon. Hotově. 
120 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi stavební poze-
mek v Brně a okolí, klidnější místo 
pro dřevostavbu, podmínkou dobrá 
dostupnost do Brna. 
1 500 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím komerční pozemek u silnice 
směr Brno – Rosice – Zastávka. Velikost 
2 500–5 000 m2. IS u pozemku. Na 
pozemku může stát i stavba, kterou lze 
zrekonstruovat pro kanceláře nebo dílnu. 
4 000 000 Kč tel.: 777 144 642

Aktuální poptávka:  
/ Brno-venkov /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

14 358 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

18 409 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

41 202 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

13 386 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

14 199 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

23 701 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Prodej RD 3+1 Moravany u Brna
Okres Brno-venkov, kuchyň, 3 pokoje, chodba, veranda, 
koupelna, WC, 4× dílna, průjezd, udírna, studna, zavedená 
elektřina, voda, plyn před domem. Zastavěná plocha a nádvoří 
450 m2, zahrada 472 m2.

Rosice, prodej 5+1 RD s pozemkem
Okres Brno-venkov. RD 5+1 v Rosicích se dvorem s rampou 
a vjezdem pro nákladní auta. Dům je ihned obyvatelný, napo-
jený na všechny sítě. Vhodný jak k bydlení, tak k podnikání. Je 
zde bar s posezením, kulečník...

RD 8+2, zahrada, Kuřim Podlesí
Okres Brno-venkov, Kuřim Podlesí. Prodej pěkné novostavby 
8+2 se zahradou v lukrativní části na ul. Pod Slavičkou. Celková 
výměra 1 318 m2, všechny sítě, kolaudace roku 2004, sauna, 
hřiště, sklípek. 

Bungalov 3+kk, Otmarov 
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstandartní cihlové 
novostavby 3+kk typu bungalov se zahradou v nové zástavbě 
na okraji obce. Celková výměra je 574 m2, sítě: elektřina, jímka, 
voda vlastní. C**

RD 7+2, Štěpánovice u Tišnova
Okres Brno-venkov, Štěpánovice. Prodej pěkného RD 7+2 se 
zahradou a garáží. Dvougenerační cihlový podsklepený dům 
je napojen na všechny sítě, vlastní studna, celková výměra 
1 085 m2, dobrá dostupnost.

RD 3+1, zahrada, Moravany
Okres Brno-venkov, Moravany. Prodej nadstandardní cihlové 
novostavby 3+1 typu bungalov se zahradou v nové zástavbě 
na ul. Pod Remízkem. Celková výměra 587 m2, sítě: elektřina, 
voda, kanalizace. 

3 450 000 Kč )	777 144 642

4 499 000 Kč )	777 144 642

9 900 000 Kč )	725 777 142

3 290 000 Kč )	725 777 142

3 490 000 Kč )	725 777 142

5 600 000 Kč )	725 777 142
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Brno-venkov e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

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

e-Finance, a.s.
Bc. Michal Kořínek, BA (Hons)

hypotéční specialista
mobil: 603 96 44 00

email: korinek@e-finance.eu

Rooseveltova 10, Brno

Ušetříte tisíce korun

Vypracujeme nabídky 
od hypotečních bank

Pomůžeme Vám vybrat 
nejvýhodnější variantu

Sestavíme Vám hypotéku

Vše do jednoho týdneVše do jednoho týdne

Neúčtujeme žádné poplatky

REFINANCUJTE 
SVOJI HYPOTÉKU 



�	Hledám ke koupi stavební pozemek v okolí Brna 
směr Vyškov, velikost pozemku 800–1 000 m2, sítě na 
okraji pozemku. Možnost okamžité výstavby. 
1 200 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Pro klienta e-Finance Reality hledáme stavební 
pozemek pro stavbu rodinného domu ve vzdálenosti 
do 30 km od Brna. 
3 000 000 Kč tel.: 778 024 023

�	Hledám ke koupi rovinatý stavební pozemek 
výměry od 500–1 200 m2 na stavbu samostatně 
stojícího RD – bungalovu. Lokalita: Rosice, Želešice, 
Nebovidy, Kuřim. 
2 100 000 Kč tel.: 731 784 362

�	Koupím stavební pozemek v lokalitě s dobrou dos-
tupností do Brna, vzdálenost cca 10–15 km. Možnost 
napojení IS. Ne v satelitu, spíše v obci ve starší zástavbě 
a na okraji obce bez výhledové výstavby.
2 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Hledám parcelu okolo 1 000 m2 se sítěmi na 
hranici rovinatého pozemku. Preferuji východně od 
Brna do 30 km.
600 Kč/m2 tel.: 602 642 963

�	Hledám ke koupi pozemek k výstavbě RD o výměře 
cca 500 m2 nebo starší dům k demolici příp. rekon-
strukci. Preferované lokality: Jinačovice, Rozdrojovice, 
Moravské Knínice.
2 000 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Koupím stavební pozemek severně od Brna. V lo-
kalitě Lipůvka, Kanice, Ochoz u Brna, Horákov, Mokrá.
1 000 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Hledám ke koupi stavební pozemek pro komerční 
výstavbu v Brně a okolí do 30 km. Sítě na okraji 
pozemku. 1 200–2 000 m2. 
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím stavební pozemek, S nebo Z Brna-venkov.
1 000 000 Kč tel.: 778 024 023

CHATY, CHALUPY
�	Hledám ke koupi zděnou chatu v Brně a okolí 
do 15 km, podmínkou zahrada 200–500 m2, směr 
nejlépe Bystrc, Žebětín, Ivanovice, Řečkovice. Příjezd 
asfaltová komunikace k nemovitosti.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupíme chalupu nebo rekreační objekt o 4 a více 
místnostech, zahrada 500–800 m2, okolo Brna do 
30 km, lesy v dosahu.
1 500 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Koupíme celoročně obyvatelnou chatu v  lokalitě 
Mokrá-Horákov, Viničné Šumice, Ochoz u Brna, 
Velatice. Chata musí být na vlastním pozemku, voda, 
elektřina. Umístění chaty v klidné části, polosamota.
1 000 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Koupím chalupu v okrese Brno-venkov a Blansko. 
Min. 1 500 m2 pozemek. Dobrá dostupnost do Brna.
1 500 000 Kč tel.: 723 574 462

�	Koupím chatu se zahradou v Brně a blízkém okolí, 
podmínkou elektřina, příjezd pro mobilní domek.
1 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím chalupu v okolí Brna, směr Blansko, 
Tišnov. Dobré spojení vlakem, autobusem do Brna.
1 000 000 Kč tel.: 723 574 462

Aktuální poptávka: 
/ Brno-venkov /

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 068 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 120 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Chalupa 3+1, Kuřimská Nová Ves
Okres Brno-venkov, Kuřimská Nová Ves. Prodej velmi pěkné 
zachovalé chalupy 3+1 s velkou zahradou a další budovou, 
krásné místo. Sítě: el. 220/380 V, chemické WC, vlastní voda. 
Celková výměra 1 931 m2. 

Bílovice nad Svitavou, prodej chaty s pozemkem
Okres Brno-venkov. Prodej celoročně ob. chaty 3+kk s č. e. 
na vlastním pozemku 383 m2. Chata má 3× pokoj, kuchyň, 
koupelnu, WC, předsíň, balkon, terasu, sklep, kůlnu, rozvod 
vody, el., topení na tuhá paliva. 

1 000 000 Kč )	723 574 462990 000 Kč )	777 144 642

Stavební pozemek, Česká
Okr. Brno-venkov, Česká. Prodej staveb. pozemku 
na atraktivním místě o výměře 1 756 m2. Pozemek 
se nachází ve vzdálenosti 8 km z centra Brna v blíz-
kosti Globusu. Šíře pozemku 7 m, kompletní sítě.

Stavební pozemek, Holasice
Okres Brno-venkov, Holasice. Prodej stavebního 
pozemku v klidné části Holasic na ulici Václavská, 
stávající zástavba rodinných domů. Sítě: elektřina, 
voda obecní, plyn, kanalizace do ČOV, šíře 12 m.

Drásov, stavební poz. 1 223 m2

Okr. Brno-ven. Prodej rovného st. pozem. 1 223 m2 
v obci Drásov vzdálené 10 km od části Brno Ivano-
vice. Je možné odkoupit i menší nebo větší parcelu 
dle přání kupujícího. Sítě jsou na hranici pozemku.

Stavební pozemek, Viničné Šumice
Okr. Brno-venkov, Viničné Šumice. Prodej stavební-
ho pozemku na atraktivním místě o výměře 900 m2. 
Pozemek se nachází ve vzdálenosti 18 km z centra 
Brna v krásné obci Viničné Šumice. Kompletní sítě.

1 400 Kč/m2 )	725 777 142

1 336 800 Kč )	725 777 142

1 450 Kč/m2 )	777 144 642

1 500 Kč/m2 )	725 777 142

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

Blansko

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

16 231 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 121 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*3 900 000 Kč )	721 610 512 750 000 Kč )	602 642 963

Byt OV 4+kk, Boskovice 
Okres Blansko, Boskovice. Nadstandardní byt OV 4+kk s  terasou 
a půdní vestavbou. Byt se nachází ve 3. patře/3 cihlového 
domu s výtahem. Celková výměra bytu je 119 m2 + terasa 
22,4 m2. Orientace J/Z. 

RD 3+1, Vážany u Boskovic
Okres Blansko, rodinný dům, 3 pokoje, kuchyň, spíž, koupel-
na + WC, velký průjezd, prostorná půda, hospodářské  přístavky, 
zahrada 290 m2. Sítě: elektro, voda, septik do kanalizace, plyn 
před domem. 

www.brnenske-byty.cz 11

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

Brno-venkove-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

e-Finance, a.s.
Rooseveltova 10

602 00 Brno
Po-Pá 9–18 hod.

Uzavření online: www.Pojisteni.Com

Porovnání pojišťoven 
na jednom místě

Získejte slevu až 50 % 

Okamžitá platnost pojištění

Je nejvyšší čas si uzavřít 
cestovní pojištění

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ
Do 5 minut



Aktuální poptávka: / Blansko /

BYTY
�	Hledám ke koupi byt 1+1 nebo 1+kk 
v  Blan sku, max. 2. podlaží. Platba hotově.
1 200 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Koupím byt v Blansku, nejlépe 2+1, 
2+kk. Podmínkou je OV.
1 400 000 Kč tel.: 731 543 787

�	Hledám ke koupi byt nebo RD 
min. 3+kk v okrese Blansko, Brno, 
Brno-venkov.
1 600 000 Kč tel.: 702 071 043

�	Naléhavě hledám ke koupi byt 2+1 
v Blansku.
1 800 000 Kč tel.: 777 144 642

�	Koupíme byt 2+1 o velikos ti cca 
50 m2 v Adamově.
800 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt 3+1 v OV 
v Blansku. Po rekonstrukci ihned k by-
dlení. Garáž k dispozici výhodou.
2 000 000 Kč tel.: 723 574 462

RODINNÉ DOMY
�	Koupím starší dům, venkovské sta-
vení, chalupu, chatu, usedlost. Lokality SZ 
od Brna, nejlépe okolí Blanska, Boskovic, 
Nového Města na Moravě a podobně. 
Pouze na vlastním pozemku.
1 000 000 Kč tel.: 724 151 452

�	Starší paní hledá ke koupi chalupu 
k celoročnímu užívání, severně od Brna, 
nejlépe okolí Letovic nebo Boskovic. 
Může být rekreační objekt nebo i rodin-
ný dům. U lesa.
2 200 000 Kč tel.: 602 642 963

�	Koupím RD min. 4+kk v okolí Blanska, max do 12 km, nejlépe no-
vostavbu, menší dodělávky domu nevadí, může být i menší zahrada.
2 000 000 Kč tel.: 725 777 142

�	Koupím přízemní rodinný dům 3+1 nebo 3+kk s pozemkem cca 
400 m2 v okolí Rájce-Jestřebí, Černé Hory, Boskovic, Lysic.
1 200 000 Kč tel.: 721 610 512

�	Koupím RD min. 5+1 v okolí Blanska. Starší dům k opravám, 
ale obyvatelný, zahrada. 
700 000 Kč tel.: 731 543 787

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

Kroměříž, Uh. Hradiště, 
Vyškov, Prostějov

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 201 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

20 148 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

10 171 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*1 490 000 Kč )	725 777 142

4 841 150 Kč )	602 523 215

2 500 000 Kč )	724 151 452

RD 6+kk se zahradou, Lipovec
Okres Blansko, Lipovec. Prodej novostavby RD 6+kk se zahra-
dou a garáží, v klidné části obce. Dům vystavěn ze stavebního 
systému Velox, okna a dveře v plastu, sítě kompletní, výměra 
celkem 1 695 m2.

Bukovina, výstavba 5× RD 5+kk
Okres Blansko, obec Bukovina, výstavba pěti novostaveb samo-
statně stojících rodinných domů 5+kk včetně garáží s pozemky 
od 549 m2. Krásné místo s výhledem na okraji obce. Vzdálenost 
13 km od Brna.

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

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 620 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 658 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

870 000 Kč )	778 024 023

1 500 000 Kč )	725 777 142

Stavební pozemek, Velenov
Okres Blansko, Velenov. Prodej pozemku určeného k zástavbě 
na atraktivním místě o výměře 3 519 m2. Pozemek se nachází 
ve vzdálenosti 7 km z centra Boskovic v krásné obci Velenov. 
Kompletní sítě. 

Chalupa, zahrada, Němčice
Okres Blansko, Němčice. Prodej historické zemědělské usedlosti 
2+1 s velkou zahradou, jejíž součástí je i přiléhající hospodářské 
stavení, stodola a další přístavky. Sítě: elektřina, voda, kanalizace.

Stavební pozemek 624 m2 Suchý 
Okes Blansko, Suchý, prodej stavebního pozemku 
pro výstavbu objektu k bydlení i rekreaci. Pozemek 
leží nedaleko rekreační lokality u rybníka,  ovšem na 
okraji obce s dostatkem soukromí. Rovina.

180 000 Kč )	724 151 452

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 386 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 987 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Prodej družstevního byt 3+1 Kvasice
Okres Kroměříž. Prodej družst. bytu 3+1 s garáží a sklepem 
v Kvasicích. Převod do OV za 2 000 Kč. Byt má měřidla 
 elektřiny, plynu, vody, plastová okna na jedné polov., lakované 
parkety, balkon i lodžii.

RD 3+1, Cetechovice
Okres Kroměříž, RD 3+1 se zastavěnou plochou a nádvořím 
o výměře 803 m2 a zahradou 816 m2, s kompletními IS, samo-
statně stojící na kraji obce Cetechovice, v dobrém stavu. Velká 
zahrada okolo domu. G**

1 240 000 Kč )	777 144 642 980 000 Kč )	724 151 452

www.realitynamorave.cz12

e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

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

e-Finance, a.s.
Rooseveltova 10

602 00 Brno
Po-Pá 9–18 hod.

Objednání po telefonu: Tel. 844 144 144

Uzavření online: www.Pojisteni.Com

Zastupujeme všechny pojišťovny

Vypracujeme pro Vás 
nejvýhodnější kalkulaci

Okamžitá platnost pojištění

Poskytneme mimořádné slevy 
až 85 % určené pouze pro 
klienklienty e-Finance

Jsme připraveni  
Vám poradit kdykoliv 
i po uzavření pojištění

Poskytneme Vám servis 
a radu v případě pojistné 
události

NEJLEVNĚJŠÍ 
POVINNÉ RUČENÍ 
A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 284 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 491 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 705 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 4+1, Otnice, okres Vyškov
Okres Vyškov, RD 4+1 Otnice, kuchyň, 4 pokoje, koupelna, 
2 toalety, 2 dílny, sklep, veranda, zastavěná plocha se dvorem 
414 m2, průjezd do domu, voda, elektřina, plyn, septik, kana-
lizace před domem.

RD 4+1, Bučovice, Vícemilice
Okres Vyškov, Bučovice, Vícemilice. Prodej pěkného RD 4+1 
na ulici Slovenská, zahrada, vlastní studna, garáž, průjezd do 
dvora, sklep, terasa, pergola, krb. Sítě kompletní, výměra cel-
kem 784 m2. 

Dobročkovice, prodej RD 4+1
Okres Vyškov. Prodej RD 4+1 v Dobročkovicích s velkou udržo-
vanou zahradou, průjezdem a dvorem k rekonstrukci. Plocha 
pozemku 2 734 m2. Pro nenáročného klienta je dům ihned 
obyvatelný.

1 299 000 Kč )	777 144 642 1 800 000 Kč )	725 777 142

650 000 Kč )	777 144 642

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 497 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

16 776 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 882 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

14 150 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

12 415 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Chata 2+1 s pozemkem Pístovice
Okres Vyškov, Pístovice, prodej chaty 2+1 nad rybníkem. 
Objekt stojí na vlastním pozemku o výměře 339 m2. Ve spodní 
místnosti je k dispozici krb. Horní podlaží je dřevěné zateplené 
polystyrenem 5 cm.

Chalupy, pozemek, Nemojany
Okres Vyškov, Nemojany. Prodej rekreačního sídla. K dispo-
zici jsou 3 chalupy, velká zahrada. Celková rozloha pozemku 
9 919 m2. Možnost stavby rodinného domu. Sítě: 230 V, obecní 
voda, jímka. 

RD 3+1 se zahradou, Lovčičky
Okres Vyškov, Lovčičky, prodej třípodlažního objektu 3+1 
k  trvalému bydlení nebo rodinné rekreaci. Terasa, udírna, 
gril, kompletně vybavená dílna, udržovaná zahrada 507 m2 
a krásný výhled do krajiny.

Otnice, prodej RD novostavby 4+kk
Okres Vyškov. Prodej novostavby RD ve výstavbě v obci  Otnice. 
Kolaudace léto 2014. Dům bude kompletně dokončen. Výho-
dou pro kupce je možnost menších změn nebo výběr materiálů 
v průběhu stavby. Veškeré IS.

Prodej RD 6+kk, Milonice
Okres Vyškov, Milonice. Prodej RD 6+kk s velkou zahradou. 
Dům prošel celkovou rekonstrukcí – nové rozvody vody, 
 elektřiny, plastová okna. Pokoje mají rozměry po 20 a 24 m2. 
Na pozemku je další dům.

600 000 Kč )	724 151 452

4 100 000 Kč )	723 574 462

1 200 000 Kč )	702 071 043

3 400 000 Kč )	777 144 6423 000 000 Kč )	731 543 787

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 422 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Byt 3+1, Prostějov
Prodej bytové jednotky 3+1 v Prostějově, Poděbradovo nám. 2, 
umístění v 5. NP, celková plocha 75 m2, topení elektrickými 
přímotopy. Byt je ihned k nastěhování. V domě není výtah.

1 087 000 Kč )	602 523 215

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 674 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Byt OV 1+kk, Uherské Hradiště
Okres Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Zelný trh, prodej 
bytu 1+kk o podlahové ploše 42 m2 ve 2. podlaží novostavby 
bytového domu v historické části města. 

1 875 500 Kč )	702 071 043
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Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Kroměříž, Uh. Hradiště, 
Vyškov, Prostějov

e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

e-Finance, a.s.
Bc. Michal Kořínek, BA (Hons)

hypotéční specialista
mobil: 603 96 44 00

email: korinek@e-finance.eu

Rooseveltova 10, Brno

Projednáme Váš záměr

Vypracujeme nabídky
od hypotéčních bank

Provedeme porovnání
nabídek hypotéčních bank

Pomůžeme Vám vybrat
nejvýhodnější variantunejvýhodnější variantu

Sestavíme Vám hypotéku

Vše do jednoho týdne

Neúčtujeme žádné poplatky

HYPOTÉKA
NA MÍRU
s poradci e-Finance, a.s. 



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

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 255 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 343 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

4 028Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

6 242 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 208 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 848 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 2+1, Olbramovice
Okres Znojmo, Olbramovice, 2+1, zastavěná plocha – 90 m2, 
zahrada – 1 000 m2. Dům po částečně vnitřní rekonstrukci –
plastová okna, nové podlahy, elektřina v mědi. Topení na tuhá 
paliva, obecní vodovod. 

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

RD 4+kk, zahrada, Olbramovice
Okres Znojmo, Olbramovice. Prodej prostorného rodinného 
domu 4+kk po rekonstrukci obytných prostor. Celková výměra 
je 753 m2, nové rozvody vody, plynu, podlahové vytápění 
a vnitřní omítky. 

RD 4+1, Prosiměřice
Okres Znojmo, bývalá selská usedlost se třemi pokoji – á 30 m2 

a kuchyní s obytným prostorem o velikosti 30 m2 a dalšími 
využitelnými místnostmi. K dispozici sklep i možnost využití 
půdního prostoru. 

RD 5+2, Hrušovany nad Jevišovkou
Okres Znojmo, 5 pokojů a 2 kuchyně, WC, koupelna, sklepy, 
průjezd, zast. plocha 320 m2, zahrada 150 m2, voda, kanalizace, 
plyn na fasádě, vytápění kotlem na tuhá paliva, ohřev vody 
elektro, podlahy dřevo. 

Prodej RD 3+1, Diváky
Okres Břeclav, Diváky. Prodej RD 3+1 s prostorným dvorem, 
kde jsou hospodářské budovy, vhodné k demolici. U domu 
je průjezd do dvora, který může být využíván jako garáž.

800 000 Kč )	721 610 512790 000 Kč )	725 777 142

990 000 Kč )	725 777 142

1 500 000 Kč )	721 610 512

1 280 000 Kč )	602 642 963

700 000 Kč )	731 543 787

Bošovice, st. pozemek 6 794 m2

Okres Vyškov. Prodej staveb. pozemku v obci 
 Bošovice 6 794 m2 vhodného na stavbu rodinných 
domků. Z pozemku je možné odkoupit i část dle přání 
kupujícího. Sítě jsou na hranici pozemku. 

650 Kč/m2 )	777 144 642

Znojmo, Břeclav,  
Hodonín

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

9 764 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 4+1 v Bukové (PV), zahrada
Okres Prostějov, 2podlažní RD, 4 obytné místnosti, kuchyň, 
2× hala, WC, 2× koupelna, terasa, hospodářské zázemí, ko-
telna, zemědělské stavení. Zastavěná plocha : 461 m2, zahrada 
a nádvoří 3 106 m2.

2 400 000 Kč )	602 642 963

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

8 388 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Chalupa, Horní Štěpánov
Okres Prostějov, venkovské sídlo, 2 velké pokoje, kuchyň, 
sprcha, WC, garáž, prostorná veranda, využitelné podkroví, 
dílna, zahradní domek, udržovaná zahrada, vytápění a ohřev 
TUV plynovým kotlem. 

2 050 000 Kč )	602 642 963

Restaurace s bowlingem, Niva
Okres Prostějov, obec Niva. Nabízíme exkluzivně 
k prodeji zavedenou restauraci s bowlingem po 
kompletní rekonstrukci. Samostatně stojící dům, cel-
ková výměra 500 m2, kapacita 50 míst, veškeré IS.

1 900 000 Kč )	725 777 142

www.realitynamorave.cz14
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Kroměříž, Uh. Hradiště, 
Vyškov, Prostějov

e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

e-Finance, a.s.
Rooseveltova 10

602 00 Brno
Po-Pá 9–18 hod.

Uzavření online: www.Pojisteni.Com

Porovnání pojišťoven 
na jednom místě

Získejte slevu až 50 % 

Okamžitá platnost pojištění

Je nejvyšší čas si uzavřít 
cestovní pojištění

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ
Do 5 minut



* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 25 let a výši úvěru 85% z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotéčních bank.  
Kontaktujte hypotéčního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 96 44 00, Email: korinek@e-finance.eu

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

7 615 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

1 872 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Hodonín, prodej DB 3+kk s garáží
Okres Hodonín. Prodej nového moderního DB 3+kk ve 3. patře 
s garáží v cihlovém domě s výtahem. Plocha bytu 70 m2, garáž 
21 m2. Byt je vybaven vestavěnými skříněmi, kuchyňská linka 
se spotřebiči, satelit.

Byt OV 2+1, Blatnička, 50 m2

Okres Hodonín, Blatnička, prodej bytu v osobním vlastnictví 
2+1 s balkonem, po rekonstrukci bytového jádra. Podlahová 
plocha 47 m2. Druhé podlaží revitalizovaného domu bez 
výtahu. Klidná část obce.

1 699 000 Kč )	777 144 642450 000 Kč )	702 071 043

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

5 202 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

17 963 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

13 927 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

RD 3+1, zahrada, Jevišovka
Okres Břeclav, Jevišovka. Prodej rodinného domu 3+1 s garáží 
a zahradou. Velmi klidné a příjemné místo. Sítě: el. 220 V, 
obecní voda, kanalizace, plyn přiveden k domu. Celková vý-
měra 743 m2.

Dům, penzion, Velké Němčice
Okres Břeclav, Velké Němčice, Boudky. Prodej domu s využitím 
vícegeneračního bydlení nebo bydlení spojené s ubytováním, 
kapacita 30 lůžek, byt 3+1, zahrada 3 474 m2, parkování, sítě, 
dům po rekonstrukci.

RD 6+1, Lůčky, Velké Bílovice
Okres Břeclav, Velké Bílovice. Prodej pěkného podsklepeného 
RD 6+1 s udržovanou zahradou a dalším domem 5+1 ve 
dvoře s garáží. Sítě: elektřina 220/380 V, plyn, voda obecní, 
kanalizace do ČOV.

1 250 000 Kč )	723 574 462

4 390 000 Kč )	725 777 142

2 900 000 Kč )	725 777 142

Komerční objekt, Hustopeče u Brna
Okres Břeclav, Hustopeče u Brna. Prodej komerčního objektu včetně nové 
haly na ulici Bratislavská. Celkem 3 785 m2, příjezd pro kamiony, zázemí 
pro větší firmu, sítě, výborná poloha objektu u dálnice D2.

10 500 000 Kč )	725 777 142

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

2 081 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

3 745 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Vypracujeme 
nabídky od 
hypotéčních 

bank*

Orientační 
měsíční
splátka

13 734 Kč

Splatnost 
hypotéky  
je 25 let

Další info  
na str. dole*

Venkovské stavení, Křoví
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej rodinného domu 2+1 se 
dvorkem a zahradou v obci Křoví. K domu náleží i hospodářská 
část spojená s domem průjezdem. Do Brna vzdálenost 38 km.

Venkovské stavení, Hodíškov
Okres Žďár nad Sázavou, Hodíškov, prodej bývalé zemědělské 
usedlosti se zahradou a dvorem 1 496 m2. Po adaptaci vhodné 
k rodinné rekreaci nebo k trvalému bydlení. Možnost koupě 
zemědělských pozemků.

Komerční objekt, Bobrová
Okres Žďár nad Sázavou, Bobrová. Prodej výrobního komerční-
ho objektu o celkové výměře 2 037 m2 umístěného uprostřed 
obce katastru Horní Bobrová. Sítě: obecní voda, elektřina, 
kanalizace, plyn.

500 000 Kč )	778 024 023

900 000 Kč )	702 071 043 3 300 000 Kč )	725 777 142

Stavební pozemek, Křižanov
Okres Žďár nad Sázavou, Křižanov. 
Prodej stav. pozemku v obci Křižanov 
na ulici Ořechovská. Výměra 770 m2, 
šíře 10 m. Sítě na hranici pozemku: 
elektřina, plyn, kanalizace, obecní 
i vlastní voda.

480 000 Kč )	725 777 142

Žďár nad Sázavou
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory
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Znojmo, Břeclav,  
Hodonín

e-Finance Reality Po-Pá 9-18 hod
Rooseveltova 10, Brno, ) 800 900 022

e-Finance, a.s.
Bc. Michal Kořínek, BA (Hons)

hypotéční specialista
mobil: 603 96 44 00

email: korinek@e-finance.eu

Rooseveltova 10, Brno

Ušetříte tisíce korun

Vypracujeme nabídky 
od hypotečních bank

Pomůžeme Vám vybrat 
nejvýhodnější variantu

Sestavíme Vám hypotéku

Vše do jednoho týdneVše do jednoho týdne

Neúčtujeme žádné poplatky

REFINANCUJTE 
SVOJI HYPOTÉKU 



Nastartuje 

svoji kariéru 

s e-Finance!

Hledáme finanční a pojišťovací 
poradce/poradkyně

Kvalifikační předpoklady:
SŠ, VŠ

je vyžadována trestní bezúhonnost 

znalost práce na PC

velice dobré komunikativní schopnosti

příjemné vystupování, elegantní zevnějšek

schopnost telefonovat

Práce je vhodná i pro absolventy!

e-Finance, a.s. rozšiřuje svůj tým  o finanční poradce a pojišťovací makléře. Nabízíme nadstandardní ohodnocení formou 
provizí z uzavřených obchodů. Měsíční příjem zkušených poradců (cca po 3 letech praxe) se pohybuje nad 60 tisíc Kč 
měsíčně. Hlavní náplní práce je vypracovávání finančních analýz a uzavírání finančních produktů jako jsou pojistné 
produkty (soukromé a firemní pojištění), hypotéky, spotřebitelské úvěry, podílové fondy a další investice.

Kontaktujte nás!

Kateřina Havlová

Tel: 725 541 414,  email: havlova@e-finance.euVíce informací naleznete na www.e-finance.cz

produkty (soukromé a firemní pojištění), hypotéky, spotřebitelské úvěry, podílové fondy a další investice.

Kontaktujte nás!

Nastartuje 

svoji kariéru 

s e-Finance!

Hledáme realitní makléře a makléřky

Nabízíme:
provize ve výši 30–50 % z provize realitní kanceláře z realizovaných obchodů

v prvním půl roce spolupráce garantovaná provize ve výši 50 % z provize realitní kanceláře 

finanční podpora 15 000 Kč/měs. již od prvního měsíce spolupráce

důkladné vstupní školení + další vedení zkušeným vedoucím týmu realitních makléřů

plný servis služeb právního oddělení

rozsáhlá inzerce nejznámějších realitních serverech a v pravidelně vydávaném vlastním 
tištěném katalogu e-Finance žurnál

možnost realizace přímého výkupu nemovitostí a následného prodeje s podílem 
na zisku z těchto obchodů

Požadujeme:
dobré komunikační a organizační schopnosti

samostatnost i schopnost spolupráce v týmu

schopnost naplánovat a organizovat si čas

práce na ŽL

znalost práce na PC + vlastní notebook

vlastní automobil a mobilní telefon

Společnost e-Finance Reality hledá do svého týmu realitní makléře, makléřky s působností v Brně, 
Jihomoravském kraji a na Vysočině. 
Začněte budovat svoji vlastní kariéru pod renomovanou značkou e-Finance Reality.

Kontaktujte nás!
Kateřina Havlová

Tel: 725 541 414
email: havlova@e-finance.eu

Více informací naleznete na www.e-finance-reality.cz

email: havlova@e-finance.eu
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