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RD 5+kk s pozemkem, Hradčany
6 300 000 Kč
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Dluhopisy e-Finance Property
Investice na 3 roky
• Investice od 30 000 Kč

• Roční úrok 5 % je vyplácen každý rok

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

e-Finance Propertye-Finance Property
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Sýpka, Lomnice u Tišnova 
4 990 000 Kč

Byt OV 3+1, Labská, Brno
3 400 000 Kč
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RD 5+kk, Skryje
2 360 000 Kč
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Dluhopisy e-Finance Property
Investice na 3 roky
• Investice od 30 000 Kč

• Roční úrok 5 % je vyplácen každý rok

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

e-Finance Property e-Finance Property

RD 5+kk s pozemkem, Bošovice
3 600 000 Kč

RD 4+1 s garáží, Drásov
6 400 000 Kč
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www.e-finance.eu Speciální vydání pro deníky, vychází měsíčně nákladem 110 000 výtisků



BYTY
�	K přestěhování do Brna hledáme ke kou-
pi větší byt v oblasti Líšně a Vinohrad. Byt 
může být i k rekonstrukci. Volný nejpozději 
od 1. února.
	 ) 602 642 963

�	Mladá rodina hledá ke koupi byt o dis-
pozici 3+1 nebo 3+kk v lokalitě Brno-Slati-
na. Balkon a sklep výhodou. Rychlé jednání.
	 ) 603 571 112

�	Koupím byt 3+1 v lokalitě Brno-Řečkovi-
ce nebo Mokrá hora. Platba hotově.
	 ) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi větší rodinný dům, 
činžovní dům, mezonetové byty nebo i více 
celých podlaží. Stav nerozhoduje. Možnost 
parkování pro více vozů podmínkou.
	 ) 776 446 335

�	Koupím RD v Brně, nejlépe Královo 
Pole. Velikost aspoň 3+1, s pozemkem cca 
300 m2. Může být i k rekonstrukci nebo 
velké přestavbě. Nabídněte!
	 ) 608 911 775

�	Hledám ke koupi RD 4+1, nejlépe loka-
lita Brno-Komín. V dobrém stavu. Drobná 
rekonstrukce nevadí. Malá zahrada a garáž 
nebo parkovací stání před domem. Děkuji.
	 ) 773 334 120

�	Hledám ke koupi RD v Brně, pouze 
městská část Žabovřesky nebo Židenice. 
Dům může být i k rekonstrukci.
	 ) 725 777 142

KOMERČNÍ PROSTORY
�	Hledám komerční prostor nebo budovu 
vhodnou ke koupi nebo pronájmu na dobré 
adrese v Brně.
	 ) 725 777 142

TOP Aktuální 
 poptávka: 
/ Brno-město /

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

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

BYTY
�	K přestěhování do Brna hledáme ke kou-
pi větší byt v oblasti Líšně a Vinohrad. Byt 
může být i k rekonstrukci. Volný nejpozději 
od 1. února.
	 ) 602 642 963

�	Mladá rodina hledá ke koupi byt o dis-
pozici 3+1 nebo 3+kk v lokalitě Brno-Slati-
na. Balkon a sklep výhodou. Rychlé jednání.
	 ) 603 571 112

�	Koupím byt 3+1 v lokalitě Brno-Řečkovi-
ce nebo Mokrá hora. Platba hotově.
	 ) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD v Brně, lokalita nerozhoduje, 
upřednostňuji blíže k centru města.
	 ) 725 777 142

�	Hledám ke koupi větší rodinný dům, 
činžovní dům, mezonetové byty nebo i více 
celých podlaží. Stav nerozhoduje. Možnost 
parkování pro více vozů podmínkou.
	 ) 776 446 335

�	Koupím RD v Brně, nejlépe Královo 
Pole. Velikost aspoň 3+1, s pozemkem cca 
300 m2. Může být i k rekonstrukci nebo 
velké přestavbě. Nabídněte!
	 ) 608 911 775

�	Hledám ke koupi RD 4+1, nejlépe loka-
lita Brno-Komín. V dobrém stavu. Drobná 
rekonstrukce nevadí. Malá zahrada a garáž 
nebo parkovací stání před domem. Děkuji.
	 ) 773 334 120

�	Hledám ke koupi RD v Brně, pouze 
městská část Žabovřesky nebo Židenice. 
Dům může být i k rekonstrukci.
	 ) 725 777 142

KOMERČNÍ PROSTORY
�	Hledám komerční prostor nebo budovu 
vhodnou ke koupi nebo pronájmu na dobré 
adrese v Brně.
	 ) 725 777 142

TOP Aktuální 
 poptávka: 
/ Brno-město /

Byt 2+1, Brno-město, Tábor 30a
Okres Brno-město, byt 2+1, 52 m2, revitalizovaný 
cihlový dům, plastová okna, nový výtah. K bytu 
náleží sklepní kóje. Pokoje jsou neprůchozí. Výška 
stropů 3,2 m. Nízké měsíční náklady na bydlení. 
G*** 
2 850 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 8 824 Kč*

Byt OV 3+1, Brno-Zábrdovice, Körnerova
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej prostor-
ného bytu 3+1 v OV ve 2. NP cihlového domu 
s výtahem po revitalizaci na ulici Körnerova. Cel-
ková výměra bytu je 87 m2, balkon, sklep. G***

3 450 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 10 681 Kč*

RD se zahradou, Soběšická, Brno-Husovice
Okres Brno-město, Husovice. Prodej částečně podsklepeného RD se 
zahradou k rekonstrukci na ulici Soběšická. Dům je napojen na inženýr-
ské sítě, vyhledávané místo, atraktivní lokalita. F, 555 kWh/(m2∙rok)** 

3 750 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 11 609 Kč*

Byt 2+kk s garáží, U Leskavy
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej no-
vostavby bytu 2+kk ve vyhledávané rezidenční 
lokalitě Leskava. Družstevní byt v 2. NP o rozloze 
68 m2, s balkonem a krytým parkovacím stáním 
pro dvě auta. C, 88 kWh/(m2∙rok)** 

2 500 000 Kč )	608 911 775

Další nabídku více než 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

Byt OV 3+1, Labská, Brno
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěk-
ného bytu po rekonstrukci OV 3+1 v 8. NP domu 
s výtahem na ulici Labská. Dům je po celkové 
revitalizaci. Výměra bytu 60 m2, lodžie 5 m2, sklep 
2 m2. C, 96,9 kWh/(m2∙rok)** 

3 400 000 Kč )	725 777 142

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

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Hledám ke koupi pro své 
klienty s hotovostí byty 
v OV nebo DB 1+1 a 2+kk. 
Brno-Bystrc, Kohoutovice, 
Kr. Pole, Řečkovice, Bo hu-
nice, Nový Lískovec, Lesná, 
Jundrov nebo Ko mín. Byt 
v jakémkoli stavu, lodžie 
nebo balkon výhodou.

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

Pro svého klienta naléhavě 
hledám ke koupi v Tišnově 
a okolí do 10 km RD 4+1 
s pozemkem do 1 500 m2 
i k rekonstrukci nebo byt 
2+1 a větší bez nutnosti 
zásadních oprav s balko-
nem nebo lodžií a mož-
ností dokoupení garáže. 

realitní makléř Milan Pavelka
) 605 022 928, pavelka@e-finance.eu

Hledám pro klien ta s ho-
tovostí ke koupi dům 3+1 
v Brně. S malou zahrád-
kou, popřípadě atriem či 
jen terasou. Jedinou pod-
mínkou je klidná lokalita. 
Prosím, nabídněte!

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

Po úspěšném prodeji 
RD v Ochozi u Brna nám 
zůstalo mnoho aktivně 
poptávajících klientů. Pro 
ty to klienty akutně hle-
dám RD k rekonstrukci 
a pozemky vhodné pro vý-
stavbu v Ochozi a okolí. Za 
případné nabídky děkuji. 

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

Pro svoje klienty – velkou 
rodinu z Brna, hledám ke 
koupi větší rodinný dům 
v okolí Brna do 30 km. 
Nejlépe dvougenerační 
se dvěma oddělenými by-
ty a zahradou. Děkuji za 
všechny nabídky :-)

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

Pro své klienty hledám ke 
koupi větší RD s možností 
přebudování na ubytovnu 
nebo ubytovnu, penzion, 
bytový dům, dům s ob-
chod. prostory ap. Brno-
-město nebo Brno-venkov 
do 15 km. Cena dle stavu 
a polohy do 20 000 000 Kč.

realitní makléřka Gabriela Smejkalová 
) 777 144 642, smejkalova@e-finance.eu
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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: 110 000 výtisků
Grafická úprava a DTP: MgA. Barbora Konečná

Makléři

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

Brno, OC Olympia, Hypermarket Albert, U dálnice, PSČ: 664 42 
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Dluhopisy  
e-Finance Property
Investice na 3 roky

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost e-Finance, a.s., vydává 
další emisi dluhopisů e-Finance Property v rámci dluhopisového 
programu e-Finance. 

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

� 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 sídle společnosti e-Finance, a.s. v Brně na 
ulici Bratislavská 234/52, korespondenční formou nebo po vyplnění objednávkového 
formuláře na adrese www.e-finance.eu.

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

Pro koupi dluhopisů volejte		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 zákona č. 406/2000 Sb.

Na dotaz v RK )	602 642 963

Prodej apartmánového bytu 367 m2, Brno-Lesná, Majdalenky
Byt se nachází ve 14. a posledním 15. patře výškového bytového domu v komplexu ORION na Majdalenkách.

V nižším podlaží o celkové výměře 135 m2 
se nachází velká obývací místnost s prostornou 
šatnou, ložnicí s východem do lodžie o výměře 
16 m2, velkou rohovou koupelnou s vanou, spr-
chovým koutem a toaletou (WC, bidet). Podlaha 
v celém apartmánu je z keramické dlažby, v ložni-
ci pak plovoucí dřevěná. Sanitární zařízení, obkla-
dy a dlažba je od špičkových značek. Celý prostor 
je prosvětlen množstvím velkých oken. Osvětlení 
stropními bodovými světly. Vedle ložnice je scho-
dišťový prostor s výstupem do druhého podlaží.

Ve druhém podlaží bytu o celkové vý  mě-
ře 232 m2 se nachází prostorná místnost s od-
počinkovým koutem, včetně vířivé vany, ozvučení 
music boxem a relaxačním osvětlením. Součástí 
vrcholového modulu je rovněž koupelna s toale-
tou (WC, bidet), chodbička s úložnými skříněmi 
a kuchyň s výstupem na terasu. V rohu terasy 
je zabudován bazén s filtrací a protiproudem 
o velikosti 4,5 × 3,5 × 1 m. Z terasy je nádherný 
panoramatický výhled na okolí i daleké výhledy 
až na Slovensko a do Rakouska. 

K bytu přináleží sklepní prostor a 2 krytá parko-
vací stání nedaleko  výtahu. 

Byt je vhodný pro reprezentační prostory 
firmy, zázemí pro významné hosty, ob-
chodní partnery nebo byt pro vrcholové 
manažery. Jako součást je možné přikoupit 
ještě i byt 2+kk o výměře 57 m2, který se 
nachází na stejném podlaží a umožňuje 
rozšíření nabízených prostor.

PENB třídy B, 55 kWh/(m2∙rok)**

Pozemky 1 268 m2, les 1 253 m2, Panská Lícha
Okres Brno-město, Obřany, Panská Lícha. Prodej 
dvou pozemků – orná půda 1 268 m2 a lesa 
1 953 m2, o celkové ploše 3 221 m2.

250 Kč/m2 )	603 571 112

Stavební pozemek 827 m2, Brno-Obřany
Okres Brno-město, Obřany. Prodej stavebního 
pozemku k rekreačnímu nebo komerčnímu 
využití, celková plocha pozemku je 827 m2, sítě 
asi 50 m od hranice pozemku.

890 Kč/m2 )	603 571 112

Stavební pozemek 618 m2, Brno-Líšeň
Okres Brno-město, Líšeň. Prodej budoucího 
stavebního pozemku o výměře 618 m2 a uliční 
šířce 11 m k budoucí výstavbě samostatného RD. 
Elektřina na pozemku. 

2 000 Kč/m2 )	734 699 982

Stavební pozemek 818 m2, Brno-Komín
Okres Brno-město, Komín. Prodej stavebního 
pozemku pro komerční výstavbu, dle platného 
územního plánu se jedná o plochu pro výrobu. 
Na pozemku neváznou žádné nájemní smlouvy, 
parcelní číslo 3163/293.

1 000 Kč/m2 )	725 777 142

Pozemek 793 m2, Dolní Heršpice
Okres Brno-město. Prodej pozemku v Dolních 
Heršpicích o výměře 793 m2. Sítě na hranici po-
zemku. voda, elektřina, plyn, kanalizace. Uliční šíře 
18 m. Celý oplocený. Navazující na zástavbu RD.

1 200 000 Kč )	777 144 642

Pozemek 2 116 m2, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy, prodej pozem-
ku s možností 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
Měsíční splátka hypotéky: 4 662 Kč*

Pozemky 3 179 m2, Maloměřice
Okres Brno-město, pozemky 3 179 m2, dle plat-
ného územního plánu orná půda využitelná 
například jako zahrada nebo pro zemědělskou 
činnost, v připravovaném územním plánu jako 
zastavitelná plocha.

100 Kč/m2 )	608 717 674

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

1 990 Kč/m2 )	603 571 112
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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

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 bytů v OV 3+1, 4+1, 3+kk a 5+kk, Brno-Chrlice
Společnost e-Finance, a.s. pokračuje v kompletní přestavbě bytového domu v Brně-Chrlicích v klidné koncové části ulice Pěkná.

Připravujeme výstavbu 9 rodinných domů ve Vranově u Brna

INFORMACE O PROJEKTU: WWW.BYTYCHRLICE.CZ
PLÁNOVANÉ DOKONČENÍ: 1. ETAPA PROJEKTU: PROSINEC 2016, 2. ETAPA PROJEKTU: KVĚTEN 2017.

VÍCE INFORMACÍ A PŘEDBĚŽNÉ REZERVACE: 602 523 215, skaroupka@e-finance.eu
PŘEDPOKLÁDANÉ DOKONČENÍ DOMŮ DO STAVU HRUBÉ STAVBY JE V TERMÍNU DO DUBNA 2017.

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

V rámci generální přestavby bude bytový dům 
vybaven novými osobními výtahy ve všech pod-
lažích. Budou vyměněny vnitřní rozvody elektřiny, 
vody, odpadů a připojení k IS. Dojde k zateplení 
pláště budovy, výměně všech balkonů, oken 
i dveří. Plynová kotelna, která je součástí domu 
bude osazena novou technologií zajišťující ústřed-
ní vytápění celého objektu. 

Dokončení osmi bytů 3+1: Podlahová plocha 
72,3 m2, balkon 2,1 m2 a sklepní kóje 2 m2. Výše 
záloh pro fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podlahové 
plochy bytu měsíčně. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 
Prodejní cena bytu: 3 500 000 Kč 

Dokončení osmi bytů 4+1: Podlahová plocha 
88,3 m2, balkon 2,1 m2 a sklepní kóje 2 m2. Výše 
záloh pro fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podlahové 
plochy bytu měsíčně. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)** 
Prodejní cena bytu: 4 200 000 Kč

Výstavba čtyř nových bytů formou nadstavby.

Výstavba dvou bytů 3+kk: Podlahová plo-
cha 82,2 m2, terasa 16,6 m2, balkon 1,7 m2, 
 sklepní kóje 2 m2. Výše záloh pro fond oprav 
SVJ: 25 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně. 
B, 138,9  kWh/(m2∙rok)**
Prodejní cena bytu: 4 720 000 Kč

Výstavba dvou mezonetových studií 5+kk: 
Podlahová plocha 138,5 m2, terasa 71 m2, balkon 
2,8 m2, sklepní kóje 2 m2. Výše záloh pro budoucí 
fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podlahové plochy bytu 
měsíčně. B, 138,9  kWh/(m2∙rok)**
Prodejní cena bytu: 8 920 000 Kč

K prodeji budou nabízeny novostavby tří samostatně stojících rodinných 
domů a tří dvojdomů v zajímavé lokalitě obce Vranov u Brna, mezi ulicemi 
Březina a Poutní s příjezdovou komunikací z ulice Pod Alejí. Domy jsou 
koncipovány jako 4+kk až 5+kk o dvou až třech nadzemních podlažích 

s užitnou plochou 145 m2 až 216 m2 s pozemky o výměře 469 m2 až 725 m2. 
Každý dům je s vlastní garáží, plynovým ústředním topením a veškerými 
inženýrskými sítěmi. B, 94  kWh/(m2∙rok)** 

Ivo Škaroupka
)	602 523 215
skaroupka@e-finance.eu

1. ETAPA PROJEKTU

2. ETAPA PROJEKTU

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



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

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

Polyfunkční dům, Brno-Zvonařka
Okres Brno-město, novostavba 4podlažního polyfunkčního domu s mož-
ností nástavby dalších 2 pater. Celk. užitná plocha 2 100 m2. Všude vysoko-
zátěžové podlahy. Vytápění tepelnými čerpadly. A, 56,6 kWh/(m2∙rok)** 

Na dotaz v RK )	602 642 963

Chata 17 m2, Brno-Kníničky
Okres Brno-město, Kníničky, zděná chata po re-
konstrukci – nová elektřina, podlahy, vybudovaná 
terasa, vnitřní část obložena dřevem a rozdělena 
na 2 místnosti, k dispozici chemické WC. Pozemek 
ve vlastnictví ČR. G**

330 000 Kč )	721 610 512

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

3 270 000 Kč )	725 777 142

Garážové stání, Žabovřesky
Okres Brno-město, Žabovřesky. Převod druž-
stevních práv garážového stání v přízemí na ulici 
Voroněžská. V budově je k dispozici rampa pro 
opravy a mycí box. Budova je nonstop hlídaná 
ostrahou. G**

120 000 Kč )	725 777 142

Garáž, Maloměřice, Vrbí
Okres Brno-město, Maloměřice. Prodej garáže 
v osobním vlastnictví na vlastním pozemku v žá-
dané lokalitě na ulici Vrbí. V garáži je zavedena 
elektřina, světla, zásuvka, neváznou žádné nájemní 
smlouvy. G**

260 000 Kč )	725 777 142

Prostory pro masáže v Brně
Pronájem prostor pro provádění masáží v rámci 
provozu nového wellness a fitness hotelového 
komplexu eFi Hotelu, Brno-Bratislavská. Místnost 
7,3 m2, bez zařízení. Cena pronájmu je včetně 
spotřebních energií. B, 82 kWh/(m2∙rok)**

7 000 Kč/měs. )	602 523 215

Garáž, Zábrdovice, Tkalcovská
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej garážového 
stání do OV na ulici Tkalcovská v Brně, k. ú. Zá br-
dovice. Garážové stání se nachází v 1. NP šes ti-
podlažního cihlového bytového domu, dál kové 
ovládání. B, měrná hodnota 84 kWh/(m2∙rok)**

280 000 Kč )	725 777 142

Pozemek 2 621 m2 ke komerci, Brno-Komárov
Okres Brno-město, pozemek ke komerci o výměře 2 621 m2, šířka 37 m, 
nejkratší d. 59 m. Okrajová zast. část města v rovinatém terénu v blízkosti 
D1 a D2 (exit 196). Vhodný pro provoz autobazaru nebo odtahové služby.

3 931 500 Kč )	776 446 335

Stavební pozemek 790 m2, Brno-Bystrc
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej stavebního 
pozemku o CP 790 m2, ležícího ve vyhledávané 
lokalitě Markůvky při ulici Rakovecká. Pozemek je 
určen ke komerční výstavbě pro sport, pohybové 
aktivity.

3 555 000 Kč )	608 911 775

Chcete zde vaši nemovitost 
INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na 
734 699 982

www.realitynamorave.cz6
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Aktuální poptávka: / Brno-město /

BYTY
�	Hledám ke koupi byt 3+1 
nebo 3+kk v Brně-Chrlicích, pod-
mínkou je balkon nebo lodžie.

) 737 950 001

�	Hledám ke koupi byt 2+1 
v OV v Brně. Upřed nostňuji byt 
před rekonstrukcí.

) 732 915 770

�	Koupím větší RD se zahradou. 
Může být i před rekonstrukcí, 
cena dle stavu. Nejlépe v Bohu-
ni cích, Horní a Dolní Heršpice. 

) 721 610 512

�	Hledám ke koupi RD 4+1 
v Brně-Medlánkách se zahradou 
do 750 m2. Stav domu není roz-
hodující, důležité jsou kompletní 
sítě. Klidné místo výhodou.

) 605 022 928

RODINNÉ DOMY
�	Koupíme RD min. 3+1 v Brně, 
nejraději k rekonstruk ci, nejlépe 
Jun drov nebo Kohoutovice.

) 737 933 326 

�	Koupím RD 4+1 se dvorkem 
v Brně-Černovicích nebo okolí. 
Dům může být i k rekonstrukci. 
Zahrádka vítána.

) 777 144 642

�	Hledáme ke koupi větší RD 
v Brně blízko centra nebo směr 
Tuřany, Ivanovice. Jsme rodina 
s dětmi ve školním věku. Dům 
by měl být větší, ideálně se za-
hradou nebo pozemkem. Může 
být i k rekonstrukci.

) 608 717 674

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek 
od 200 m2 pro stavbu RD. Může 
být i proluka nebo dům k demo-
lici. Nejraději lokalitu Vinohrady, 
Žabovřesky, Židenice a okolí. 
Možnost napojení na sítě a ko-
munikace až k pozemku.

) 777 144 642

�	Hledám ke koupi stavební 
pozemek v Iva no  vicích u Brna. 
Pozemek minimálně 400 m2, 
může být i větší 800–1 000 m2. 
Upřednostním inže nýrské sítě na 
hranici pozemku.

) 608 300 255

NEBYTOVÉ 
PROSTORY
�	Koupíme budovu s kan celá-
řemi (užitná plocha cca 1 000 m2) 
a s po zemkem 2 000 m2. Budova 
může být i v horším technic kém 
stavu. Lokalita Brno-jih nebo 
Brno-východ.

) 732 915 770

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

RD 4+kk, Moravany u Brna
Okres Brno-venkov, Moravany u Brna. Prodej udržovaného 2patrového 
RD 4+kk. Zimní zahrada, balkon, dvojgaráž a kryté stání, veliká zahrada 
se stromy a keři. Sítě: elektřina 230/400 V, voda, plyn, jímka. G** 

9 980 000 Kč )	608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 30 891 Kč*

RD 5+2, Běleč, část Křeptov
Okres Brno-venkov, RD 5+2, zastavěná plocha 
124 m2, celková plocha 321 m2. Dvougenerační 
dům se samostatným vstupem do každé jednot-
ky, voda obecní, elektřina 230/400 V, podružný 
elektroměr, topení plyn + pevná paliva, sklep. G**
1 300 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 3 715 Kč*

RD 3+1, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, řadový cihlový dům 3+1, 
zastavěná plocha 109 m2, zahrada 669 m2. Sítě 
kompletní, ohřev vody a vytápění plynovým kot-
lem, parkování za rohem domu. G**

1 070 000 Kč )	732 915 770

RD 2+kk, Kanice
Okres Brno-venkov, Kanice. Prodej RD 2+kk ve 
vyhledávané lokalitě. Celková výměra 256 m2, sítě: 
plyn, elektřina 230 V, vlastní pitná voda ze studny, 
obecní kanalizace před domem. Parkovací stání. 
Boční ulice. F, 499 kWh/(m2∙rok)** 
1 800 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 5 305 Kč*

RD 5+kk, Skryje, arch. Fuchs
Okres Brno-venkov, RD 5+kk, ZP 126 m2, CP 
1 604 m2. V ceně domu zpevněná příjezdová ces-
ta, přípojka vody, elektřiny, odpad, nová střecha. 
vizualizace dostavby. Pozemek je v nádherném 
a klidném místě. G** 
2 360 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 7 305 Kč*

RD s bývalou restaurací, Bratčice
Okres Brno-venkov, podsklepený rodinný dům 
s komerčními prostory 616 m2, 2 kulturní sály, 
zázemí restaurace, obytné bytové místnosti 3+1, 
velký vinný sklep, stodola 184 m2, dvůr a zahrada 
704 m2. G**

3 300 000 Kč )	602 642 963

Zemědělská used 4+1, Jamné u Tišnova
Okres Brno-venkov, zemědělská usedlost 4+1, 
Jamné u Tišnova, CP 7 082 m2, elektřina, voda 
vlastní i obecní, hospodářské stavby o ZP 410 m2, 
na pozemku potůček, rekonstrukce domu z 60 %, 
bazén, klidné místo. G**
3 950 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 12 228 Kč*

RD 5+kk se zahradou, Hradčany 
Okres Brno-venkov, Hradčany u Tišnova. Novo-
stavba prostorného RD 5+kk s terasou, zahradou 
1 540 m2, garáží, pracovním výtahem. Před ko-
laudací. Napojení na veřejný vodovod, elektřinu 
a kanalizaci. B, 110 kWh/(m2∙rok)** 
6 300 000 Kč )	608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 19 500 Kč*

Komerční objekt, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, dvoupodlažní dům 8+1 
zre konstruovaný z bývalé školní budovy, se za-
hradou 541 m2, vinným sklepem, dílnou, 2garáží, 
2 koupelnami, WC, s velkými slunnými a pros-
tornými místnostmi. G**
3 500 000 Kč )	602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 10 834 Kč*

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

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

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 



BYTY
�	Koupím byt 3+kk v Ochozi 
u Brna a okolí. Byt s balko-
nem či terasou, parkování vý-
hodou, výtah u vyšších pater 
podmínkou. Děkuji.
	 ) 605 022 928

RODINNÉ DOMY
�	Koupíme RD 2+1 a větší 
ve Veverské Bítýšce s alespoň 
malou zahrádkou. Může být 
i k rekonstrukci.
	 ) 737 933 326 

�	Hledáme ke koupi rodinný 
dům v lokalitě Brno-venkov, 
ve výborném stavu, nejradě-
ji novostavbu v Sokolnicích 
a jeho okolí.
	 ) 737 933 326 

�	Hledáme ke koupi nověj ší 
dům, nejlépe bungalov s po-
zemkem cca 250 m2. Dům 
o ve likos ti minimálně 4+kk. 
Nej lépe kolem Sokolnic, Bla-
žovic, Ponětovic.
	 ) 721 610 512

�	Koupím menší RD se za-
hradou v okolí Brna do cca 
25 km. Menší opravy nevadí, 
s možností nastěhování do 
3 měsíců. Požaduji dobrou 
do pravní dostupnost do Brna. 
	 ) 732 915 770

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek 
ve Veverských Knínicích. Pod-
mínkou jsou inženýrské sítě 
na hranici. Nabídněte.
	 ) 608 300 255

TOP Aktuální  poptávka: / Brno-venkov /

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

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

Stavební pozemky 3 655 m2, Domašov
Okres Brno-venkov, Domašov. Prodej stavebních 
pozemků v žádané lokalitě v blízkosti Brna 30 km, 
Velké Bítěše 10 km a exitu D1. Na pozemcích 
o CP 3 655 m2 stojí RD určený k rekonstrukci, 
či demolici. 

1 200 Kč/m2 )	608 911 775

Pozemek 3 728 m2, Sokolnice
Okres Brno-venkov, orná půda 3 728 m2, nejbližší 
sítě 400 m, zpevněná komunikace 50 m. Přístup 
k hranici pole po obecním pozemku. V územním 
plánu vedené jako funkční plochy lesní. Dnes 
zemědělská půda.

30 Kč/m2 )	602 642 963

Vinice 3 300 m2, Újezd u Brna
Okres Brno-venkov, pozemek šířky až 7 m, 
součástí rozsáhlých vinic na úpatí Prateckého 
kopce, část pozemku je ve vojenském prostoru. 
Cena je k jednání.

50 Kč/m2 )	602 642 963

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

500 Kč/m2 )	777 144 642

Stavební pozemek 2 003 m2, Štěpánovice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 2 003 m2, 
Štěpánovice u Tišnova. Pozemek je krásný, rovi-
natý, slunný s obecní příjezdovou cestou. Sítě 
v dosahu cca 100 m (plyn, elektřina, kanalizace, 
voda). 

670 Kč/m2 )	605 022 928

Stavební pozemek 850 m2, Štěpánovice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 850 m2, 
Štěpánovice u Tišnova. Pozemek je krásný, rovi-
natý, slunný s obecní příjezdovou cestou. Sítě 
v dosahu cca 100 m (plyn, elektřina, kanalizace, 
voda). 

750 Kč/m2 )	605 022 928

Stavební pozemek 980 m2, Štěpánovice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 980 m2, 
Štěpánovice u Tišnova. Pozemek je krásný, rovi-
natý, slunný s obecní příjezdovou cestou. Sítě 
v dosahu cca 100 m (plyn, elektřina, kanalizace, 
voda). 

750 Kč/m2 )	605 022 928

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

2 000 Kč/m2 )	734 699 982

Stavební pozemek 1 935 m2, Dolní Loučky
Okres Brno-venkov, prodej stavebního pozemku 
v obci Dolní Loučky místní část Střemchoví. Poze-
mek pro stavbu rodinného domu. Sítě do 20 m 
od hranice pozemku. Rozměry cca 70 m × 28 m. 

1 490 000 Kč )	605 022 928

Stav. pozemek 1 000 m2, Vysoké Popovice
Okres Brno-venkov, Vysoké Popovice. Prodej 
pěk ného stavebního pozemku na atraktivním 
místě o výměře 1 000 m2. Pozemek se nachází 
na okraji obce, k dispozici jsou kompletní sítě, 
výborná dostupnost. 

2 000 000 Kč )	725 777 142

Stavební pozemek 5 944 m2, Horákov
Okres Brno-venkov, Horákov. Prodej stavebního 
pozemku o výměře 5 944 m2. Na pozemek je 
možnost přivést sítě: elektřina 230/400 V, plyn, 
voda obecní, kanalizace obecní. Příjezdová cesta, 
krásné místo. 

3 300 000 Kč )	725 777 142

RD 7+1, Ivančice, Oslavanská
Okres Brno-venkov, Luxusní RD 7+1, 230 m2 na 
pozemku 2 307 m2, půdorys domu 24 m × 14 m. 
Mimořádná poloha v klidné části obce s luxusním 
výhledem. Dům je ve výstavbě a bude dokončen 
na klíč. G**
7 500 000 Kč )	608 717 674
Měsíční splátka hypotéky: 23 215 Kč*

RD 4+1 s garáží, Drásov
Okres Brno-venkov. Prodej novostavby RD 4+1 
v obci Drásov vzdálené 10 km od Brna-Ivanovic. 
Velikost RD 4+1 s garáží a terasou, pozemek 
1 206 m2. Kolaudace prosinec 2016. Napojení 
na všechny sítě. B, 82 kWh/(m2∙rok)** 
6 400 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 19 810 Kč*

www.realitynamorave.cz8
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* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.  
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu

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

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

3 500 000 Kč )	608 911 775

Stavební pozemky 36 855 m2, Měnín
Okres Brno-venkov, Měnín. Prodej stavebních 
pozemků pro komerci, výroba, skladování, logisti-
ka, výstavba víceúčelového areálu pro seniory včet-
ně projektu. Sítě: elektřina, plyn a obecní vodovod. 

24 000 000 Kč )	725 777 142

Zděná chata, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, Dolní Kounice. Prodej zděné 
chaty s verandou a zahradou. Zastavěná plocha 
je 34 m2, zahrada má celkovou plochu 416 m2. 
Inženýrské sítě: elektřina, veřejný vodovod, sep-
tik. G** 
860 000 Kč )	725 777 142 
Měsíční splátka hypotéky: 2 662 Kč*

Chata 3+kk, Ivančice
Okres Brno-venkov, cihlová chata 3+kk s kamen-
nou podezdívkou se 2NP a 1PP, s letní kuchyní, 
vlastní studnou (kojenecká voda), elektřinou, tele-
vizí na satelitní příjem a zahradou s relaxačním 
zázemím. G** 
1 400 000 Kč )	721 610 512 
Měsíční splátka hypotéky: 4 334 Kč*

Budova, Komenského, Pohořelice 
Okres Brno-venkov, Pohořelice. Prodej cihlového 
nájemního domu v centru na ulici Komenského. 
V současné době budova slouží jako sídlo firmy, 
kanceláře, lze přestavět na bytový dům. Kom-
pletní sítě. G** 

11 000 000 Kč )	725 777 142 

Sýpka, Lomnice u Tišnova 
Okres Brno-venkov, bývalá sýpka, CP 1 051 m2, 
užitná plocha 1 650 m2. Sítě na hranici pozemku. 
Přízemí, 2 plnohodnotná patra a 2 patra půdního 
charakteru. Dále sklad a kancelář se sociálním 
zázemím. G** 
4 990 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 15 447 Kč*

Stavební pozemek 1 136 m2, Modřice
Okres Brno-venkov, Modřice. Prodej stavebního 
pozemku pro komerční využití na atraktivním 
místě o výměře 1 136 m2. Pozemek se nachází na 
ulici Brněnská. Kompletní sítě, šíře pozemku 25 m. 

4 200 000 Kč )	725 777 142

Pozemek 2 392 m2 s RD 4+1, Řícmanice
Okres Brno-venkov, Řícmanice. Prodej krásného 
rozlehlého pozemku o CP 2 392 m2 s RD 4+1 
ve vyhledávané lokalitě. Veškeré inženýrské sítě, 
možnost stavby dalšího RD, vila domu, bytového 
domu. G**
5 500 000 Kč )	608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 17 024 Kč*

Stavební pozemky 10 000 m2, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej atraktivních stavebních pozemků 
o CP 10 000 m2 ve vyhledávané rezidenční lokalitě s výbornou dostup-
ností do Brna i exitu D1. Výborná investiční příležitost!

15 000 000 Kč )	608 911 775
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Brno-venkov

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Pro své klienty s připra-
venou hotovostí hledám 
ke koupi byty 3+1 v Brně 
do 3 300 000 Kč. Nejlépe 
v cihlovém domě.

realitní makléřka Ing. Miroslava Novotná
) 721 610 512, miroslava.novotna@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své 
klienty platící v hotovosti 
stavební pozemky pro 
stav bu RD v lokalitě Br-
no-město, Brno-venkov, 
o ploše alespoň 300 m2 
nebo domy k rekonstrukci 
do 20 km od Brna v dosa-
hu IDOS . Rychlé jednání.

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

Pro klienta s větší rodinou 
hledám ke koupi rodinný 
dům nebo vilu v klidné 
lokalitě v Rajhradě, Raj-
hradicích nebo Rebešovi-
cích a okolí. Financování 
zajištěno.

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

Pro své klienty se zajiště-
ným financováním hle-
dám ke koupi byty v Brně 
v lokalitách Černá Pole, 
Les ná, Královo Pole, Ve-
ve ří a Staré Brno. Cena do 
5 000 000 Kč. Případné ti-
pa ře dobře odměním.

realitní makléř Zdeněk Kachlíř
) 775 634 120, kachlir@e-finance.eu

Pro rodinu s dítětem hle-
dám ke koupi rodinný dům 
bez nutnosti rekonstrukce. 
Ideálně Oslavany, Ivančice, 
případně Zbýšov u Brna, 
Rosice a okolí. Neváhejte 
mě kontaktovat, předem 
děkuji za Vaši nabídku.

realitní makléř Ing. David Musil
) 608 717 674, musil@e-finance.eu

Chcete zde vaši nemovitost 

INZEROVAT 
ZDARMA?

Volejte nám na 
734 699 982



BYTY
�	Koupím byt 3+kk ve Velkých Opa tovicích a okolí. Byt 
s balkonem nebo lodžií, podmínkou je sklep nebo do-
statek úložných prostor. Blízkost zeleně či lesů výhodou. 

) 605 022 928

�	Hledám ke koupi byt 2+1 OV ve Velkých Opatovicích. 
Cihla, bez nutnosti velké rekonstrukce. Děkuji.

) 773 334 120

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi dům v Blansku nebo blízkém okolí. 
Dům může být i před kolaudací, nedokončený. Pozemek 
u domu je vítán. Nabídněte.

) 608 300 255

�	Koupíme RD min. 3+1 v Boskovicích, se zahradou a ga-
ráží nebo parkovacím místem. Cena dle stavu dohodou.

) 737 933 326 

�	Koupíme RD v okolí Křtin, Olomučan, Lysic. Může být 
i před rekonstrukcí, nejlépe s větší zahradou, min. 4+1. 

) 721 610 512

�	Koupím starší RD 3+1 k rekonstrukci v Lipůvce a okolí. 
Pozemek min. 300 m2. Řadový i volně stojící. Hotovost.

) 734 699 982

POZEMKY
�	Koupíme pozemek v Rájci-Jestřebí s možnou výstav-
bou menšího RD bungalového typu.

) 737 933 326 

�	Hledáme ke koupi stavební pozemek v okrese Blan-
sko, směr Černá Hora, Bořitov, Boskovice. Výměra alespoň 
300 m2, pro stavbu RD.

) 603 571 112

Aktuální  poptávka:  
/ Blansko /

BYTY
�	Koupím byt 3+1 v Bosko-
vi cích. Po rekonstrukci v do-
mě po revitalizaci s nízkými 
náklady na provoz. Finan ce 
z HÚ zajištěny, nabídněte!
	 ) 608 911 775

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD v oblasti Bla-
nenska s menší zahradou. 
 Fi nanční krytí zajištěno schvá-
leným úvěrem.
	 ) 776 446 335

�	Hledám ke koupi rodinný 
dům v Blansku nebo blízkém 
okolí, zahrada podmínkou, 
stav domu k okamžitému by-
dlení, drobné opravy domu 
nevadí. 
	 ) 737 950 001

�	Hledám ke koupi rodin-
ný dům 4–5+1. V Lysicích 
a okolí do 20 km. Nejraději 
novostavbu napojenou na 
inže nýrské sítě. Klidné místo 
a zahrada výhodou.
	 ) 777 144 642

CHATY, CHALUPY
�	Hledám ke koupi zacho-
valý objekt k rekreaci, cha-
lupu nebo pěkné venkovské 
stavení u Letovic (např. Kře-
tínka). Les, voda v okolí. 
	 ) 602 642 963

�	Koupíme chalupu nebo 
ce loročně obyvatelnou chatu 
v lo kalitě obcí Kunštát a Ly-
sice. Podmínkou elektřina, na 
stavu nezáleží, platba hotově.
	 ) 725 777 142

TOP Aktuální  poptávka: / Blansko /

BYTY
�	Hledám ke koupi byt 2+kk a větší 
v Rosicích za zajímavou cenu, může být 
i družstevní s vyšší anuitou.

) 737 950 001

�	Koupíme byt 2+1 nebo 3+1 v lokalitě 
Kuřim, mimo sídliště. Ideálně před rekon-
strukcí. Patro není rozhodující. Finance 
zajištěny.

) 734 699 982

�	Koupím rodinný dům se zahradou do 
30 km od Brna, nejlépe směr Želešice, 
Ořechov, Kounice atp. Financování přímou 
platbou, spěchá.

) 602 642 963

�	Koupíme RD v obci Osto po vice, Stře-
lice, Moravany, Nebovidy. Dům může být 
i k rekonstrukci, cena dle stavu domu.

) 725 777 142

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek o výměře 
min. 800 m2 v Želešicích nebo jeho blíz-
kém okolí. Min. šíře pozemku 12 m, včetně 
IS přivedených k hranici pozemku a dobrá 
příjezdová komunikace.

) 773 334 120

�	Hledám k pronájmu byt 2+1 nebo 3+1 
v okolí Brna do 25 km. Nutná investice do 
oprav bytu nevadí. Pozdější odprodej bytu 
dle další dohody.

) 732 915 770

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi RD v lokalitě Brno- 
-venkov, nejlépe v oblasti Mokrá-Horákov, 
Ochoz u Brna. Nabídněte.

) 776 446 335

Aktuální  poptávka: / Brno-venkov /

�	Hledáme ke koupi stavební pozemek 
v lokalitě Brno-venkov směr Veverská 
Bítýška nebo Veverské Knínice. Nejlépe 
se sítěmi na okraji pozemku.

) 603 571 112

�	Nutně hledám ke koupi pozemek pro 
stavbu RD v okolí Tišnova, směrem k Brnu. 
Vhodný k okamžité stavbě rodinného 
domu s inženýrskými sítěmi u pozemku. 
Velikost od 1 000 m2, ideálně s uliční šíří 
16 m a více!

) 608 911 775

�	Koupím stavební pozemek pro RD 
v Rosicích a okolí do 15 km. Velikost 
po zemku 400–2 000 m2. Požaduji sítě 
v blízkosti pozemku a příjezdovou cestu.

) 777 144 642

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

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

RD 3+1, Svinošice
Okres Blansko, Svinošice. Prodej RD 3+1 se za-
hradou ve vyhledávané lokalitě. Celková výměra 
2 461 m2. Sítě: plyn, elektřina v mědi 230 a 400 V, 
obecní voda a vlastní čistička odpadních vod, dvě 
garáže. G** 
4 300 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 13 310 Kč*

Novostavba RD 5+kk, Češkovice
Okres Blansko-novostavba RD 5+kk s garáží a vel-
kou oplocenou zahradou o celkové ploše 1 357 m2, 
kolaudace domu 12/2015. Dům je součástí projektu 
Lesní město a svým tvarem zapadá do okolní kra-
jiny. C, měrná hodnota 130 kWh/(m2∙rok)** 
6 499 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 20 119 Kč*

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

400 Kč/m2 )	721 610 512

Stavební pozemek 1 798 m2, Horní Lhota 
Okres Blansko, Horní Lhota u Blanska. Prodej sta-
vebních pozemků o výměře 1 798 m2 v klidné 
a žádané lokalitě Blanska. Pozemky se nachází 
3 km od centra města Blanska, v okolí krásné 
přírody.

500 Kč/m2 )	737 950 001

Stavební pozemek 756 m2, Vranová
Okres Blansko, stavební pozemek 756 m2, veškeré 
sítě, elektřina, voda, plyn, na hranici pozemku. 
Příjezdová asfaltová komunikace až k pozemku 
v klidné části obce, 500 m od Křetínské přehrady. 

590 000 Kč )	608 171 674

Stavební pozemek 879 m2, Lipovec
Okres Blansko, prodej pozemku pro stavbu ro-
dinného domku v obci Lipovec o celkové výměře 
879 m2. K dispozici je zasíťování, plyn, elektřina, 
obecní vodovod. Parcela je umístěna v mírně 
svažitém terénu. 

690 000 Kč )	602 523 215

Přenechání obchodu, Boskovice
Okres Blansko, Boskovice. Přenechání obchodu 
za odstupné včetně vybavení v Boskovicích na 
atraktivním místě. Obchod je v provozu cca 12 let, 
zavedená klientela, nízké měsíční náklady. G**

100 000 Kč )	725 777 142

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

Chcete zde vaši nemovitost 
INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na 
734 699 982

Další nabídku více než 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 
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BYTY
�	Koupím byt 2+1, 3+kk, 3+1 s balko-
nem v Bučovicích, okres Vyškov. Nejlépe 
do 2. NP. Částečná rekonstrukce možná.

) 737 950 001

�	Koupíme byt 2+1 a větší v Rousínově, 
s komorou nebo sklepní kójí, vyšší patro 
s výtahem.

) 737 933 326 

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi menší RD v okolí Vyš-
kova, Brankovice, Nesovice, Chval ko vice. 
Stav ani místo nerozhoduje. Nabídněte.

) 776 446 335

�	Hledáme ke koupi RD, i rozestavěný, 
min. 4+1 s pozemkem o velikosti 300 m2 
a více. Nejlépe lokalita Velešovice, Habro-
vany, Rousínov.

) 721 610 512

�	Koupíme menší RD v dobrém stavu 
v oko lí Vyškova, nejlépe v Rad sla vicích. 
Bez nut nosti velké rekonstrukce s možnos-
tí brzké ho nastěhování. Zahrada či sad 
výhodou.

) 608 911 775

�	Mám zájem o koupi bytu 2+1 v Neso-
vi cích a okolí s možností parkování 
u domu, případně dokoupení garáže. 
Byt s balkonem, lodžií nebo zahrádkou. 
Prosím nabídněte.

) 605 022 928

�	Hledám ke koupi malý byt 1+1 nebo 
2+1 v obci Rousínov, byt v jakémkoli 
stavu, platba v hotovosti.

) 725 777 142

Aktuální  poptávka: / Vyškov /

�	Ihned koupíme RD na Vyš kovsku s do-
brou dopravní dostupností do Brna, autem 
i MHD. Mohou být i Bučovice a okolí.

) 602 642 963

�	Koupím RD 3–6+1 v lokalitě Rad sla-
vice, Pustiměř a okolí. Hledám udržovaný 
dům nebo novostavbu v boční ulici se 
zahrádkou, který je napojený na sítě. 
Garáž, dílna, vjezd na pozemek výhodou.

) 777 144 642

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek pro stav-
bu RD v okrese Vyškov. Sítě v blízkosti 
pozemku a příjezdová cesta výhodou.

) 776 446 335

BYTY
�	Hledáme ke koupi byt 2+1 nebo 2+kk 
nej lépe s balkonem, ve Vyškově nebo i blíz-
kém okolí. Může být i družstevní.
	 ) 603 571 112

�	Hledáme ke koupi byt 3+kk nebo 3+1 
ve Slav kově u Brna. Ideálně ihned k na-
stěhování. Finance zajištěny.
	 ) 734 699 982

�	Hledáme ke koupi byt 3+1 ve Vyškově, 
případně v Drnovicích. Nejlépe po rekon-
strukci. Balkon nutností.
	 ) 721 610 512

RODINNÉ DOMY
�	Koupíme RD ve Vyškově nebo i blízkém 
okolí. Dům může být i před dokončením. 
Pozemek u domu vítán. Za nabídky děkuji.
	 ) 608 300 255

�	Koupím RD 3+1 ve Slavkově u Brna. 
Řadový, podsklepený, v dobrém stavu. 
S garáží a zahradou. Děkuji za nabídky.
	 ) 773 334 120

�	Koupím rodinný dům ve Vyš kově, popř. 
v blízkosti Vyškova. Může být se zahra-
dou nebo i zemědělská usedlost, úpravy 
a rekonstrukce nevadí. Děkuji za nabídky.
	 ) 608 717 674

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

RD 5+kk s pozemkem 494 m2, Bošovice
Okres Vyškov. Prodej novostavby RD 5+kk s po-
zemkem 494 m2 u hlavní silnice v obci Bošovice, 
vzdálené 18 km od okrajové části Brno-Tuřany. Dům 
bude dokončen na jaře 2017. Sítě elektřina, voda, 
kanalizace. B, 120 kWh/(m2∙rok)** 
3 600 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 11 143 Kč*

Stav. pozemek 529 m2, Topolany u Vyškova
Okres Vyškov. Prodej pěkného stavebního pozem-
ku v obci Topolany u Vyškova o celkové výměře 
529 m2. V obci je plyn i vodovod. Elektřina v blíz-
kosti pozemku. Šíře pozemku je 19,7 m2. 

190 440 Kč )	725 777 142

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

550 000 Kč )	777 144 642

Stavební pozemek 3 820 m2, Nemojany
Okres Vyškov, Nemojany. Prodej stavebního po-
zemku o CP 3 820 m2 se stávající řadovou zástavou 
2 domů o uliční šíři 28 m určených k demoli-
ci. Kompletní inženýrské sítě, dostupnost Brno 
i Vyškov 15 min. G**

700 Kč/m2 )	608 911 775

RD 5+2, Vracov
Okres Hodonín, Vracov. Prodej rodinného domu 
5+2 s garáží, sklepem a zahrádkou, vhodný 
jako dvougenerační. Plocha pozemku 292 m2, 
dispozice 3× pokoj, 2× kuchyně, 2× koupelna, 
samostatné WC. G**
1 390 000 Kč )	603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 4 305 Kč*

DB 3+1, Suchov
Okres Hodonín, prodej družstevního bytu 3+1 
v 2. NP/2 cihlového domu o výměře 63,8 m2. 
Nová plastová okna. Byla započata rekonstrukce. 
Převod do OV možný 2× do roka. Měsíční náklady 
1 700 Kč. G***

400 000 Kč )	734 699 982

Stavební pozemek 1 657 m2, Želetice
Okres Hodonín, rovinatý pozemek na okraji 
obce o výměře 1 657 m2 s inženýrskými sítěmi 
na hranici pozemku, tj. plyn, kanalizace, voda 
a elektřina.

240 Kč/m2 )	608 717 674

Hodonín, Břeclav,  
Znojmo

Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory
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NEMÁTE
CESTOVNÍ 
POJIŠTĚNÍ

?
Pak může být 

Váš ži Váš život 
vzhůru 
nohama

Sjednejte si on-line 
se slevou až 50 %

www.Pojisteni.Com



BYTY
�	Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v obci Husto-
peče u Brna a okolí, na stavu nezáleží, uvítám 
balkon nebo lodžii. Cena dle stavu bytu. 
	 ) 725 777 142

�	Hledám ke koupi byt 1+1 ve Znojmě, nej-
lépe blízko centra, byt jako investice k pronáj-
mu. Na stavu nezáleží.
	 ) 737 950 001

�	Koupím byt 2+1 v lokalitě Břeclav, po re-
konstrukci, 2. NP a výš, balkon, sklep. Velikost 
bytu min. 45 m2. Nabídněte, děkuji.
	 ) 608 911 775

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi rodinný dům k rekon-
strukci, demolici na Hodonínsku. Podmínkou 
zastavitelnost pozemku ve větším rozsahu než 
stávající stavba a dostupné inženýrské sítě. 
Finance ihned!
	 ) 608 911 775

�	Koupím ihned obyvatelný dům 3+1 a větší 
v Dambořicích a okolí do 15 km s dobrou 
dostupností do Brna. Rekonstrukce nevadí. 
Požaduji možnost napojení na sítě, zahradu, 
vjezd na pozemek nebo garáž. 
	 ) 777 144 642

TOP Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

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

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

RD 3+kk, Brod nad Dyjí
Okres Břeclav, Brod nad Dyjí. Prodej RD 3+kk 
s předzahrádkou, novostavba z roku 2012. V celém 
domě je podlahové topení s dlažbou a plastová 
okna se žaluziemi, napojení na sítě. Bezbariérové 
bydlení. G**
2 100 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 6 500 Kč*

RD s 5 byty, Moravská Nová Ves
Okres Břeclav, Moravská Nová Ves. Prodej RD po 
kompletní rekonstrukci na náměstí, 5 bytových 
jednotek, kompletně podsklepen. Sítě: elektřina 
230/400 V, veřejný vodovod, kanalizace, plynová 
přípojka. G**
7 000 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 21 667 Kč*

Zahrada 1 375 m2 s chatkou, Břeclav
Okres Břeclav, zahrada 1 375 m2 s chatkou a vi-
nohradem nedaleko řeky Dyje. Krásná rovná 
za hrada s příjezdem až na pozemek. Vhodný 
k relaxaci a k odpočinku. G**

450 000 Kč )	721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 1 392 Kč*

Novostavba RD 3+kk, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej projektu no-
vostavby rodinného domu 3+kk. Zastavěná plocha 
73 m2, užitná plocha domu 62 m2. Energeticky 
velmi úsporná dřevostavba. G**

2 029 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 6 282 Kč*

Novostavba RD 5+kk, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej projektu novostav-
by rodinného patrového domu 5+kk. Zastavěná 
plocha 59 m2, užitná plocha domu 89 m2. Ener-
geticky velmi úsporná dřevostavba. G**

2 599 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 8 048 Kč*

Komerční pozemek 1 744 m2, Hustopeče
Okres Břeclav, Hustopeče. Prodej pozemku o vý-
měře 1 744 m2. Jedná se o pozemek 0,5 km od 
Hustopečí, v ÚP Hustopečí je pozemek veden 
jako zahrada s možností stavby chatky do 25 m2.

650 Kč/m2 )	605 022 928

Stavební pozemek 890 m2, Lednice
Okres Břeclav, Lednice, stavební pozemek 890 m2. 
Pozemek je rovný, nepravidelného obdélníkového 
tvaru. Šířka pozemku je 19 m a délka 52 m a 36 m. 
Pozemek je na ulici Nejdecká nedaleko centra 
Lednice.

2 000 000 Kč )	721 610 512

Komerční poz. 6 956 m2, Hustopeče u Brna
Okres Břeclav, Hustopeče u Brna. Prodej staveb-
ního pozemku pro komerční výstavbu na ulici 
Bratislavská. Celkem 6 956 m2, šíře 85 m, příjezd 
pro kamionovou dopravu, sítě, výborná dostup-
nost dálnici D2. G**

14 900 000 Kč )	725 777 142

Prodej stavebních pozemků od 520 m2 do 1 397 m2, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej 21 stavebních pozemků v lokalitě "Pan-
ská zahrada" pro okamžitou výstavbu samostatně stojících RD. Vybudo-
vány všechny sítě a příjezdové cesty. Více informací u makléře.

od 497 120 Kč )	734 699 982

Stavební pozemky 19 592 m2, Hovorany
Okres Hodonín, Hovorany. Prodej stavebních 
pozemků pro komerční výstavbu o CP 19 592 m2. 
Veškeré inženýrské sítě na pozemku. Výborná 
dopravní dostupnost do Kyjova 11 km, Hodonín 
20 km, Brno 50 km.

500 Kč/m2 )	608 911 775

www.realitynamorave.cz12

Hodonín, Břeclav,
Znojmo

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

Další nabídku více než 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 



BYTY
�	Hledáme ke koupi byt 1+1, případně 
2+kk nebo 2+1 v Hustopečích u Brna, 
družstevní nebo v osobním vlastnictví.

) 737 933 326 

�	Koupím středně velký byt na Jižní 
Moravě blízko rakouských hranic. Horší 
stav bytu nevadí. Volný do jara. Finan-
cování přímo.

) 602 642 963

�	Hledáme ke koupi byt 3+1, popřípadě 
větší 2+1, výměra alespoň 65 m2, v loka-
litě Hodonín.

) 603 571 112

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi rodinný dům 3+1 
nebo 4+1 v Břeclavi. Nejlépe novostav-
bu nebo hrubou stavbu krátce před do-
končením. S menší zahradou, parkovacím 
stáním před domem. 

) 773 334 120

�	Hledáme ke koupi RD v Hodoníně 
o velikosti min. 4+1, i před rekonstrukcí 
s možností nadstavby.

) 721 610 512

�	Hledám ke koupi byt 3+1 v Hodoníně. 
Dobrý stav výhodou. Pokud možno, tak ne 
přízemí. Mám hotovost. Spěchá.

) 734 699 982

�	Hledám ke koupi byt 4+1 v Břeclavi 
s možností dokoupení garáže nebo parko-
vacího stání. Byt s balkonem nebo lodžií. 
Dostatek úložných prostor nebo prostorný 
sklep výhodou.

) 605 022 928

Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

�	Hledáme ke koupi rodinný domek 
v Moravském Krumlově, Ivančicích nebo 
Dolních Kounicích. Možné opravy.

) 737 933 326 

�	Koupíme starší RD v okolí Čejkovic. 
Zahrada, voda a elektřina podmínkou.

) 608 300 255

�	Hledám ke koupi menší RD, Klobouky 
u Brna anebo v blízkém okolí. Zahrada 
a garáž vítána.

) 732 915 770

�	Koupím rohový nebo samostatně sto-
jící RD 4+1 a věší se zahradou od 400 m2 
v lokalitě Břeclav, Hodonín. Nutné sítě 
a vjezd na vlastní pozemek. Vzdálenost 
od Brna do 40 km.

) 777 144 642

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

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

Novostavba RD 4+1, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej projektu novo-
stavby rodinného patrového domu 4+1. Zastavěná 
plocha 78 m2, užitná plocha domu 113 m2. Ener-
geticky velmi úsporná dřevostavba. G**

2 809 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 8 696 Kč*

RD 5+1 s garáží a zahradou, Šumná 
Okres Znojmo, Šumná. Prodej RD 5+1 s garáží 
a velkou zahradou, celková plocha pozemku je 
2 999 m2, z toho zastavěná 139 m2, užitná 300 m2.
Všechny inženýrské sítě, vlastní studna 25 m. G**

3 700 000 Kč )	603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 11 453 Kč*

Motorest, benzinka, Prosiměřice
Okres Znojmo, Prosiměřice. Prodej zavedeného 
motorestu s čerpací stanicí u hlavní silnice směrem 
na Znojmo. Objekty jsou vystavěny z cihel a na-
pojeny na kompletní sítě, kolaudace proběhla 
roku 1997. G**

6 000 000 Kč )	725 777 142

RD 2+1, Lhota u Pačlavic
Okres Kroměříž, RD se zahradou přes 1 000 m2, 
2 velké pokoje, kuchyň, koupelna, WC, krytý 
přístřešek, krytý průjezd, půda, sklípek. Na za-
hradě kůlna. Elektřina, vodovod, plyn na fasádě, 
kanalizace, studna. G**
350 000 Kč )	602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 1 086 Kč*

RD 3+1 se zemědělskou stavbou, Koryčany
Okres Kroměříž, jednoposchoďový RD 3+1 se 
zemědělskou stavbou (mlat) a 2 zahradami. Dům 
je cihlový, s možností využití rozsáhlého podkroví 
(70 m2). Zaveden plyn, elektřina 440 V, obecní 
vodovod i vlastní studna. G**
2 100 000 Kč )	721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 6 500 Kč*

Penzion, Troubky
Okres Kroměříž, obec Troubky-Zdislavice. RD vhodný k podnikání, 
zahrada CP 4 296 m2. Atraktivní investiční příležitost. Cena včetně 
kompletního vybavení. G** 

4 950 000 Kč )	608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 15 324 Kč*

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

www.brnenske-byty.cz 13

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

Hodonín, Břeclav,
Znojmo

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

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Chcete zde vaši nemovitost 

INZEROVAT 
ZDARMA?

Volejte nám na 
734 699 982

Pro své klienty hle dám ke 
koupi stav. pozem ky v lo-
kalitě Modřice, Přízřenice 
a Horní Her špice. Pozem-
ky by měly být za síťované 
nebo sí tě na hranicích 
po zem ku a vše v souladu 
s ÚP dané lokality. Pro bližší 
informace mne kontaktujte.

realitní makléřka Jana Bradáčová
) 776 446 335, bradacova@e-finance.eu

Pro své klienty s připrave-
nou hotovostí hledám ke 
koupi stavební pozemky 
v okolí Hodonína a Blanska. 
Pozemky rovinaté, oriento-
vané na jih, sítě na pozem-
ku. Děkuji za nabídky.

realitní makléř Mgr. Aleš Staněk
) 737 950 001, ales.stanek@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své 
klienty, kteří mají hoto-
vost byty v OV 1+1 a 2+1 
v Brně-městě. V jakémkoli 
stavu, drobná rekonstrukce 
nevadí. Děkuji za nabídky.

realitní makléřka Michaela Dočekalová
) 773 334 120, docekalova@e-finance.eu

Hledám ke koupi staveb-
ní pozemek cca 1 000 m2 
v Br ně a okolí s dobrou 
dos tupností MHD do Brna. 
Popřípadě koupím poze-
mek s domkem, který je 
určen k demolici. Financo-
vání zajištěno.

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

Pro své klienty hledám ro-
dinný dům ke koupi v blíz-
kém okolí Brna, maximálně 
do vzdálenosti 15 km. Na 
stavu domu nezáleží. 

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



BYTY
�	Koupím RD 4+1 v Třebíči. Dům i ke kom-
pletní rekonstrukci, zahrada cca 500 m2 je 
dostačující. Klidné místo podmínkou.
	 ) 605 022 928

�	Hledáme ke koupi RD nebo chatu, chalupu 
s možností bydlení v okrese Třebíč, směrem 
Náměšť nad Oslavou. Za hrada podmínkou, 
na stavu nezáleží.
	 ) 737 933 326 

RODINNÉ DOMY
�	Rodina s větším dítětem koupí RD nebo 
chalupu do 30 km od Velkého Meziříčí, směr 
Brno, Rosice, Náměšť nad Oslavou. Min. 3+1 
vhodný k okamžitému a celoročnímu bydlení.
	 ) 608 717 674

POZEMKY
�	Hledáme ke koupi stavební pozemek 
o ve likosti 500 m2 s vyřešenou přístupovou 
cestou, inženýrské sítě na hranici. Nejlépe 
kolem Nového Města na Moravě. 
	 ) 721 610 512

NEBYTOVÉ PROSTORY
�	Koupím na Vysočině, nejlépe okres Žďár 
nad Sázavou, hotel nebo penzion s možností 
rozšíření – kongresový sál a wellness aktivity.
	 ) 732 915 770

�	Koupím ihned sklad plus kancelářské pros-
tory v okrese Žďár nad Sázavou o rozloze 
700–1 000 m2, přízemní budova, nejlépe na 
východní straně – průmyslová zóna.
	 ) 737 933 326

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

BYTY
�	Hledám ke koupi byt 3+1 ve Žďáře nad Sázavou 
v osobním vlastnictví. Platba hotově

) 732 915 770

RODINNÉ DOMY
�	Koupím chalupu nebo RD z Brna směrem Vysočina 
nebo Drahanská vrcho vina. Nejlépe mimo hlavní ko-
munikace, stav nerozhoduje, pozemek min. 500 m2, 
samostatně stojící, příroda, lesy, rybník.

) 725 777 142

�	Hledáme ke koupi rodinný dům, může být spíše 
novostavba, o dispozici 4+1 se zahradou v okolí Jihlavy.

) 603 571 112

�	Koupím chatu, chalupu nebo rodinný domek 2+1, 
3+1, 4+1 v lokalitě Náměšť nad Oslavou a okolí. Hledám 
klidné místo k rekreaci v blízkosti vody a lesů.

) 777 144 642

�	Hledám ke koupi menší RD se zahrád kou v oblasti 
Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad 
Pernštejnem, v jakémkoliv stavu, dohoda jistá.

) 776 446 335

�	Chtěli bychom koupit velkou (patrovou) chatu, chalu-
pu nebo rodinný dům na Vysočině u lesa, rybníku. Objekt 
musí být v dobrém stavu k užívání bez rozsáhlých oprav 
na vlastním pozemku. Max. 80 km od Brna.

) 602 642 963

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

�	Koupím RD 3+1 a větší v okolí Náměšti nad Oslavou. 
Nejlépe dům po rekonstrukci /není podmínkou/, garáž 
a menší zahrádka výhodou, pozemek min. 300 m2.

) 737 950 001

�	Koupíme starší rodinný dům k rekre ačnímu využití na 
Vysočině. Může být i v horším stavu. Pokud možno větší 
pozemek s pěkným výhledem. Platba hotově.

) 734 699 982

CHATY, CHALUPY
�	Dlouhodobě hledám ke koupi chalupu nebo chatu 
pro celoroční rekreaci v Moravských nebo Českých Kři-
žánkách. Může být určena i k úplné rekonstrukci. Stojící 
na vlastním pozemku. Mám hotovost, děkuji.

) 773 334 120

�	Hledáme ke koupi chatu nebo chalupu v Jimramově 
nebno i blízkém okolí. Zahrada u objektu je vítána. Voda 
a elektřina je podmínkou.

) 608 300 255

�	Koupím stylovou chalupu na Vysočině, preferuji 
lokalitu Nového Města na Mo ravě. V klidné části obce, 
s větším pozemkem. Možnost budoucího trvalého by-
dlení vítána. Nabídněte!

) 608 911 775

�	Hledám ke koupi chalupu na Vysočině okolo Nového 
Města na Moravě. Pokud je nutná kompletní rekon-
strukce, tím lépe. To znamená, že stav vůbec nerozhodu-
je. Prosím nabídněte.

) 605 022 928

Stavební pozemek 466 m2, Rodkov
Okres Žďár nad Sázavou, rovinatý stavební poze-
mek 466 m2 v obci Rodkov. Jedná se o proluku 
mezi dvěma domy. Uliční šíře cca 24 m, délka 
v nejkratší části pozemku cca 11 m, v nejdelší 
části 25 m. 

139 800 Kč )	721 610 512

Stavební pozemek 630 m2, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, stavební pozemek 
o velikosti 630 m2 se nachází v proluce mezi 
domy na ulici Panské. Nejmenší uliční šíře 9 m, 
sítě u pozemku. V obci kanalizace, napojení na 
obecní vodovod. 

315 000 Kč )	721 610 512

Chata 2+kk, Mirošov u Bobrové
Okres Žďár nad Sázavou, chata 2+kk, ZP 40 m2, 
v chatě krb, splachovací WC, kuchyně s plynovým 
sporákem, spousta úložných prostor, krásné a klid-
né prostředí lesů. Možnost koupání, houbaření, 
vycházek. G**

349 000 Kč )	605 022 928

RD 3+1, Rožná 
Okres Žďár nad Sázavou, RD 3+1 s terasou, garáží 
a zahradou 153 m2. V patře se nachází další od-
dělené komerční prostory, přízemí je využíváno 
jako restaurace se zastřešenou letní zahrádkou 
pro 50 osob. G**
1 525 000 Kč )	773 233 888
Měsíční splátka hypotéky: 4 723 Kč*

RD 2+kk, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, cihlový , částečně zrekon-
struovaný RD 2+kk, zastavěná plocha 45 m2, za-
hrada 176 m2. Sítě kompletní, vytápění plynovými 
přímotopy, ohřev TUV bojlerem. Parkování vedle 
domu. G**
890 000 Kč )	732 915 770
Měsíční splátka hypotéky: 2 757 Kč*

Atypický RD, Sklené nad Oslavou
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej RD – bývalého 
motorestu o užitné ploše 1 300 m2 v obci Skle-
né nad Oslavou. Elektřina, plyn, rozvod vody ze 
studny, jímka. V roce 2016 napojení na kanalizaci 
a obecní vodovod. G**
2 100 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 6 500 Kč*

Stavební pozemek 2 998 m2, Ruda
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej mírně svažitého, 
oploceného stavebního pozemku pro RD v obci 
Ruda u Velkého Meziříčí. Velikost pozemku je 
2 998 m2, uliční šíře ve spodní části cca 30 m 
a v horní 20 m. Sítě u hranice. 

380 Kč/m2 )	777 144 642

Stavební pozemek 1 035 m2, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška, Záblatí. 
Prodej stavebního pozemku o výměře 1 035 m2 
a šířce 30 m k okamžité výstavbě samostatného 
RD. Veškeré IS: elektřina, voda, plyn a kanalizace 
na pozemku.

690 Kč/m2 )	734 699 982

Pozemek 1 718 m2, Tři Studně
Okres Žďár nad Sázavou, Tři Studně. Prodej pěk-
ného pozemku o výměře 1 718 m2 s výhledem na 
obec. Na parcele 135/6 by měly vést v budoucnu 
všechny inženýrské sítě, výborná investiční příleži-
tost. 

950 Kč/m2 )	725 777 142

Další nabídku více než 

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 zákona č. 406/2000 Sb. 
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Žďár n. Sázavou, Třebíč, 
Jihlava, Jindřich. Hradec

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



Penzion, hotel, RD, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, cihlový, částečně zrekon-
struovaný dům, zastavěná plocha 497 m2, zahrada 
1 500 m2. Sítě kompletní, vytápění plynovými 
přímotopy, ohřev TUV bojlerem. Parkování před 
domem. G**

4 990 00 Kč )	732 915 770

RD 4+kk se zahradou, Třesov 
Okres Třebíč, Třesov. Prodej rodinného domu 
4+kk se zahradou, dvorem a průjezdem v obci 
Třesov. Dům je napojen na veřejný vodovod, vlast-
ní studna, plyn a elektřina 230/400 V, kanalizace 
jímka. G**
890 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 2 757 Kč*

Chata 4+1, Časlavice 
Okres Třebíč, chata 4+1, ZP 49 m2, CP 914 m2. 
Dřevěná, podsklepená chata na vlastním pozem-
ku v krásném a klidném místě nedaleko Nového 
rybníku a přilehlých lesů. Vlastní studna, elektřina, 
vnitřní krb. G**
1 499 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 4 643 Kč*

Pozemek 4 497 m2, Dolní Morava
Okres Ústí nad Orlicí, Dolní Morava. Prodej pěk-
ného pozemku CP 4 497 m2 ve vyhledávané 
lokalitě s možností celoročního sportovního vy-
užití. Možnost výstavby až 3 rodinných domů, či 
rekreačního objektu.

2 100 000 Kč )	608 911 775

RD 6+1 s garáží a zahradou, Trpín 
Okres Svitavy, Trpín, dvoupatrový RD uprostřed 
obce, s garáží, sklepem, zahradou, pozemek 
546 m2, po částečné rekonstrukci domu, elektřiny, 
oprava střechy, odvlhčení, nové WC, koupelna – 
voda, odpady G**
1 100 000 Kč )	775 634 120
Měsíční splátka hypotéky: 3 405 Kč*

Svitavy, Ústí n. Orlicí

Bytový dům s pozemkem, Mostek
Okres Trutnov, Mostek. Prodej bytového domu 
na frekventovaném místě s pozemkem o celkové 
výměře 985 m2. Dům je připojen na sítě, vhod-
ný k podnikání – penzion, restaurace, komerce, 
byty. G** 

3 150 000 Kč )	725 777 142

Trutnov

Podnikatelské centrum, Dačice
Okres Jindřichův Hradec, podnikatelské centrum, 
ZP 2 989 m2, CP 5 168 m2. Objekt se skládá 
z administrativní budovy s nákladním výtahem 
a dalších 11 objektů. Celý areál se nachází 100 m 
od náměstí Dačic. G**

16 900 000 Kč )	605 022 928

Chata, Nové Město na Moravě
Okres Žďár nad Sázavou, chata o dvou místnos-
tech, sklep, chemické WC, posezení pod přís-
třeš kem s krbem a udírnou, zahrada o výměře 
347 m2 v nájmu u PF. Po rekonstrukci, zateplená. 
Elektřina, voda. G**
480 000 Kč )	602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 1 486 Kč*

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

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

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

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.
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Žďár n. Sázavou, Třebíč, 
Jihlava, Jindřich. Hradec

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

NEJ
férovější

Jezdím 
málo,
platím 
málo.

Ročně ujeté 
kilometry

do 5 000 km

do 7 500 km

do 10 000 km

do 12 500 km

do 15 000 km

Sleva 
povinné 
ručení

40 %

30 %

20 %
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0 %

Sleva 
havarijní 
pojištění

30 %

25 %

20 %

10 %

5 %

Sjednejte si on-line na 
www.Pojisteni.Com

nebo na 
pobočce e-Finance

v OC Olympia Brno



TOP nemovitosti v naší nabídce

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

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

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.

www.efipalace.cz
tel.: 515 555 555
e-mail: info@e-finance.eu

člen koncernu e-Finance, a.s.
Bratislavská 52, Brno

INVESTICE

REALITY POJIŠTĚNÍ

ÚVĚRY

U NÁS VYŘÍDÍTE VŠE, CO POTŘEBUJETE
Neváhejte a navštivte nás v naší pobočce v OC Olympia Brno 

U pokladny č. 27
hypermarketu Albert

Otevřeno denně 
9.00–21.00

Tel.: 736 689 706REALITY 
POJIŠTĚNÍ

2 799 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 8 667 Kč*

Chalupa 4+kk, Sejřek
• Stylová chalupa na okraji obce
• Krásná a funkční kachlová kamna
• Rekonstrukce z 80 % dokončena
• Kamenné tarasy kolem pozemku, vlastní studna
• Velká půda k dalšímu využití
• Prodej včetně lesa
PENB třídy G** 

2 850 000 Kč )	777 144 642

Bytový dům se 4 byty, Rudník
• Pěkné místo k bydlení i podnikání
• Dům po částečné rekonstrukci
• Čtyři bytové jednotky, garáž, sklep
• Pozemek 921 m2 s vjezdem
• Lyžařské vleky, turistické stezky, lesy
• Elektřina, voda, ústřední topení na tuhá paliva
PENB třídy G**

2 990 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 9 257 Kč*

RD 7+2 s pozemkem, Maršov
• Klidné místo na okraji obce
• Zahrada za domem s posezením, grilem a udírnou
• Spousta prostoru v suterénu i obytné části
• Dům je vyklizený a ihned k předání
• Možnost veškerých inženýrských sítí

PENB třídy G** 


