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RD 5+1 se zahradou, Starý Lískovec
6 500 000 Kč

DB 3+kk s garáží, Újezd u Brna
2 550 000 Kč
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RD s 5 byty, Moravská Nová Ves
7 000 000 Kč
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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 vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

Byt DB 2+1, Brno-město, Koliště
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej pěkného 
družstevního bytu 2+1 po rekonstrukci, ve 3. NP 
cihlového domu na ulici Koliště. Celková výměra 
bytu je 86 m2, nové omítky, nová kuchyně, elek-
třina a voda. ***

Byt OV 2+kk, Bystrc, Kamechy
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej pěkného moder-
ně zařízeného bytu OV 2+kk v 3. NP cihlové no-
vostavby bytového domu na ulici Říčanská. Výměra 
bytu 44 m2, balkon, sklep. Parkování u domu, 
kolaudace 2013. C**

Byt 2+kk, Zábrdovice, Tkalcovská
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej bytu 2+kk 
na ulici Tkalcovská v Brně k. ú. Zábrdovice. Nový 
byt se nachází v šestipodlažním cihlovém bytovém 
domě s výtahem, který prošel kompletní rekon-
strukcí. B**

Byt 2+1, Brno-Jundrov
Okres Brno-město Prodej bytu v Brno Jundrov 
2+1 v 3. patře v domě s výtahem. Byt 57,01 m2: 
Kuchyně s jídelním koutem, 2× pokoj, koupelna 
s vanou a umyvadlem, oddělené WC, chodba, 
komora + sklep 1,42 m2. ***

1 590 000 Kč ) 725 777 142
2 300 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 6 701 Kč*

Byt 2+1, Bystrc, Vondrákova
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej bytu 2+1 v OV 
s lodžií na ulici Vondrákova. Byt se nachází ve 2. 
NP panelového domu bez výtahu po kompletní 
revitalizaci, výměra bytu 52 m2, lodžie 2 m2, sklep 
3 m2. ***

2 200 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 6 497 Kč*

2 336 790 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 6 808 Kč*

2 700 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 7 974 Kč*

DB 3+1, 75 m2, Brno-Řečkovice 
Okres Brno-město, Řečkovice, prodej bytu 75 m2 
v 5. NP/6 s výtahem. Pokoj s balkonem 21 m2, 
ložnice 12,2 m2, dětský pokoj 9 m2. Částečně 
zařízený – vestavěné skříně. Náklady na bydlení 
5 500  Kč/měs. ***

RD 2+1 se zahradou, Brno-Obřany
Okres Brno-město, Obřany, RD se 2 místnostmi – 
23 m2, letní pokoj 7,4 m2, kuchyně 13,4 m2, koupel-
na s WC 8 m2. Dům podsklepen, možnost využití 
půdní nadstavby s více než 100 m2. Vytápění 
plynem či krbovými kamny. G**

Byt OV 3,5+1, Brno-město, Úvoz
Okres Brno-město, Staré Brno. Prodej bytu v OV 
3,5 +1 v 1. patře cihlového domu o výměře 86 m2, 
k bydlení nebo podnikání. Nová okna, dům je 
zateplen. Vlastní plynový kotel. Nízké měsíční 
náklady. ***

3 380 000 Kč ) 721 610 512

Na dotaz v RK ) 734 699 982

Byt OV 5+1 s terasou, Brno-Černovice
Okres Brno-město, Černovice. Prodej pěkného, 
moderně zařízeného bytu v OV 5+1 s terasou 
na ulici Blatouchová. Půdní nový byt 217 m2 se 
nachází v cihlovém domě bez výtahu, k bytu náleží 
sklep 3 m2. ***
7 500 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 21 849 Kč*

OV 2+1 s garáží a zahradou, Brno-Černá Pole
Okres Brno-město, Černá Pole, cihlový byt po 
kompletní rekonstrukci v přízemí samostatně 
stojícího domu na ulici Tomanova. Výměra bytu 
60 m2 + sklep 12 m2. Vlastní dvůr a zahrada 
s garáží 25 m2, pozemky 176 m2. ***
3 990 000 Kč ) 602 523 215
Měsíční splátka hypotéky: 11 783 Kč*

4 000 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 11 812 Kč*

RD 5+1, Brněnské Ivanovice
Okres Brno-město, Brněnské Ivanovice. Prodej 
pěkného rodinného domu 5+1 se zahradou 
a předzahrádkou, v klidné části na ulici Vyšehrad-
ská. Dům je podsklepen a byl rekonstruován 
v roce 2008. G**
5 000 000 Kč ) 739 074 758
Měsíční splátka hypotéky: 14 566 Kč*
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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

Hledám ke koupi rodin ný 
dům o velikosti min. 3+1, 
v lokalitě Obřany nebo 
Líšeň do 5 200 000 Kč. 
Men ší rekonstrukce neva-
dí, garáž a větší zahrada 
výhodou.

Hledám ke koupi pro své 
klienty se zajištěným finan-
cováním st. pozemek pro 
RD, 300–1 500 m2 v lokalitě 
Brno-město nebo venkov 
do 20 km. Nutná příjezdo-
vá cesta k pozemku, sítě 
v blízkosti hranice parcely 
a dobré spojení do Brna.

Hledám ke koupi pro své 
klienty s hotovostí domek, 
srub/hájenku na sa motě 
nebo polosamotě s vět ším 
pozemkem, v okolí lesy. 
Tišnov, Velká Bíteš, Náměšť 
nad Oslavou, Habrovany, 
Luleč aj. Sítě a zpevněná 
cesta nejsou podmínkou.

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

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

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

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

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

Pro svého klienta se zajiště-
ným financováním hledám 
ke koupi byt 2+1 až 3+1 
v OV v Tišnově, případně 
Kuřimi. Klidná část města. 
Byt s balkonem nebo lodžií. 
Ne přízemí, u vyšších pater 
výtah podmínkou. Může 
být i k drobné rekonstrukci.

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

Pro mladou rozrůstající se 
rodinu hledám ke koupi 
prostorný byt v Brně o ve-
likosti min. 3+1, v blíz kosti 
školky a školy, s balkonem 
a sklepem. Původní stav 
bytu nevadí. Vítaná kočár-
kárna – kolárna.

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

Pro své klienty se zajiště-
ným financováním hledám 
ke koupi byty v Br ně v lo-
kalitách Černá Pole, Les-
ná, Maloměřice, Obřany, 
Královo Pole, Husovice 
a Staré Brno. Cena bytu 
do 5 900 000 Kč.

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



Obsahe-Finance, a.s., realitní divize 
Děkujeme Vám, že nás právě čtete
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e-Finance 
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e-Finance, a.s., realitní divize
realitní kancelář
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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: 111 000 výtisků
Grafická úprava a DTP: MgA. Barbora Kšicová

Makléři

Další pobočky pro uzavření pojištění:

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

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

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

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

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. 
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Prodej poslední novostavby RD 5+kk, obec Krasová, okres Blansko

Prodej novostavby RD 6+kk se zahradou a garáží, Lipovec

• Vzdálenost 27 km od centra Brna
• Samostatně stojící dům s pozemkem 802 m2

• Dům dokončený „na klíč“, izolační trojskla, 
 vinylové podlahy, podlahové topení
• Veškeré inženýrské sítě
• Kryté parkovací stání s   kůlnou
• ¼  podíl na příjezd. cestě a společném
 parkovacím prostoru

PENB třídy B** (94 kWh/m2/rok)

4 290 00 Kč ) 602 523 215
Měsíční splátka hypotéky: 12 498 Kč*  www.dumkrasova.cz

• Přízemní, samostatně stojící dům s obytným podkrovím
• Umístění v klidné části obce s plnou občanskou vybaveností
• Velký pozemek o celkové výměře 1 695 m2

• Dům vystavěn ze stav. systému Velox, plastová okna a dveře
• Veškeré IS, plynové podlahové topení, kondenzační kotel 
• Velmi dobře dispozičně řešen, garáž, 
 parkovací stání před domem i vedle domu 
• Vzdálenost 33 km do centra Brna, 
 Blansko 19 km, Vyškov 21 km

PENB třídy C**

Prodej podsklepeného řadového RD 4+2, Brno-Černovice, ulice Kotkova
• Celková výměra 259 m2 
• Celý pozemek je oplocen 
• V dobrém tech. stavu a po částečné rekonstrukci 
• Sítě: elektřina, voda, plyn, kanalizace 
• Možnost vybudování venkovního krbu, posezení 
• Dům lze rozdělit na 3 samostatné 
 bytové jednotky 2+1
• Dům je kompletně podsklepen 

PENB třídy G**

4 990 000 Kč )  725 777 142 
Měsíční splátka hypotéky: 14 736 Kč*  

3 690 000 Kč )  602 523 215
Měsíční splátka hypotéky: 10 897 Kč*  



TOP Aktuální 
 poptávka: 
/ Brno-město /

BYTY
� Hledám ke koupi menší byt 2+1 nebo 
2+kk v Jundrově nebo v Kohoutovicích. 
Balkon nebo lodžie vítána. Jen v dobrém 
stavu. Spěchá. 
  ) 608 300 255

� Hledám ke koupi byt 2+1 až 4+1 v Brně. 
Nejlépe střed města. Balkon výhodou. 
  ) 775 634 120

� Koupím třípokojový byt kdekoliv ve 
Starém Lískovci, případně v Bohunicích, 
nejlépe blízko MHD. Může být v OV i DB, 
menší opravy nevadí.
  ) 602 642 963

� Pro našeho VIP klienta, hledáme ke koupi 
krásný byt po rekonstrukci v centru Brna. 
Velikost bytu min. 3+1 s terasou a s možnos-
tí parkování. 
  ) 721 610 512

� Hledám ke koupi byt 4+1 v osobním 
vlastnictví v lokalitě Brno-Chrlice. Byt by 
měl být s balkonem a sklepem, může být 
i panelový.
  ) 603 571 112

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi RD v Brně. I k větší 
rekonstrukci, řadový, starší zástavba, poze-
mek min. 200 m2. Nejlépe lokalita Židenice. 
Finance zajištěny.
  ) 608 911 775

� Koupím RD 5+1 s garáží, k okamžitému 
bydlení v Ivanovicích a okolí. Podmínkou 
je pozemek min. 500 m2.
  ) 775 681 489

POZEMKY
� Hledám ke koupi stavební pozemek v br-
něnské části Bystrc. Velikost do 1 000 m2, 
šíře min. 12 m. Ideálně sítě na pozemku. 
Může být i v řadovce. 
  ) 734 699 982

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

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

RD 5+1 se zahradou, Brno-Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěkného 
řadového RD 5+1 se zahradou, garáží, dvorem 
a sklepem na ulici Malostranská v žádané loka-
litě Brna. Celková výměra 347 m2, 2× balkon, 
2× terasa. F**
6 500 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 19 195 Kč*

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.

Stavební pozemek 1 776 m2, Brno-Obřany 
Okres Brno-město, Obřany. Prodej pěkného 
stavebního pozemku o výměře 1 776 m2. Poze-
mek je schválen v územním plánu pro komerční 
výstavbu nebo jako pozemek k rekreačnímu 
využití. Sítě cca 100 m. 

Pozemek 793 m2, Dolní Heršpice
Okres Brno-město. Prodej pozemku v Dolních 
Heršpicích o výměře 793 m2. Sítě na hranici 
pozemku. Voda, elektřina, plyn, kanalizace. Uliční 
šíře 18 m. Pozemek je celý oplocený, navazující 
na zástavbu RD.

Pozemek 13 448,5 m2, Dolní Heršpice
Okres Brno-město. Prodej pozemku v Dolních 
Heršpicích o celkové výměře 13 448,5 m2. Poze-
mek vznikne rozdělením pozemku (viz. mapa) na 
dvě parcely dle přání kupujícího. Sítě na hranici 
pozemku: voda, elektřina, plyn, kanalizace.  

890 Kč/m2 ) 603 571 112 990 Kč/m2 ) 603 571 112

2 700 Kč/m2 ) 777 144 642 2 800 Kč/m2 ) 777 144 642

Stavební pozemek 3 381 m2, Juliánov
Okres Brno-město, stavební pozemek 3 381 m2, územním plánem  určen 
pro bydlení čisté s IPP = 0,2. V současnosti jako zahrada s chatkou. 
Veškeré sítě v přilehlé hlavní komunikaci a na sousedním pozemku.

3 000 Kč/m2 ) 602 642 963

Pozemek 107 m2, Brno-Obřany 
Okres Brno-město, Obřany. Prodej pozemku v ka-
tastrálním území Brno-Obřany, zahrada a ostatní 
plocha o výměře 107 m2. Šíře 4 m délka 28 m. 
Pozemek se využívá jako zahrada a ostatní plocha. 
Inženýrské sítě jsou u pozemku.

250 000 Kč ) 603 571 112

Stavební pozemek 5 289 m2, Medlánky
Okres Brno-město, část Medlánky, komerční po-
zemky určené pro drobnou průmyslovou výrobu, 
sídlo firmy či sklady. Uliční šíře 25 m, délka 200 m. 
Příjezd po asfaltové komunikaci, sítě 60 m od 
pozemku. 

15 338 100 Kč ) 721 610 512

Pozemek pro autosalon v Brně
Okres Brno-město, Ivanovice, prodej stavebního 
pozemku pro komerční využití v blízkosti obchod-
ního centra Globus, ul. Maříkova. Celkem 3 309 m2 

pozemků včetně kompletních inženýrských sítí 
a vyřízeného stavebního povolení.

20 570 000 Kč ) 602 523 215

RD 5+3 se zahradou, Brno-Starý Lískovec
Okres Brno-město, Starý Lískovec. Prodej pěk-
ného řadového RD 5+3 se zahradou, dvorem 
a sklepem na ulici Kroupova v žádané lokalitě 
Brna. Celková výměra 455 m2, všechny sítě, 
 terasa, okna v plastu. G**
5 250 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 15 504 Kč*
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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



Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 6 % je vyplácen na konci investičního období

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

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

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

www.e-finance.eu

Zhodnoťte Vaše úspory a investujte do dluhopisů mateřské společnosti finanční 
skupiny e-Finance. Kontaktujte nás na tel.: 515 555 555,  e-mail: info@e-finance.eu.

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

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

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

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

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

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

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

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



Aktuální poptávka: / Brno-město /

BYTY
� Koupím byt 3+1 až 4+1 v Br-
ně-Žabovřeskách. Na stavu nezáleží, 
podmínkou je balkon nebo lodžie.

) 725 777 142

� Koupím větší byt v Bohunicích ne-
bo ve Starém Lískovci. DB i OV, může 
být i k rekonstrukci (včetně jádra). Bal-
kon výhodou. Financování zajištěno. 

) 604 245 442

POZEMKY
� Koupím pozemek nebo starší RD 
k demolici. Pozemek pro RD nej lépe 
v lokalitě Brno-Medlánky ne bo Komín. 
Plocha parcely min. 300 m2.

) 737 933 326 

� Koupím stav. pozemek od 300 m2 
pro RD v lokalitě Obřany, Ma loměřice. 
IS u pozemku, příjezdová cesta.

) 777 144 642

RODINNÉ DOMY
� Hledáme ke koupi RD min. 4+kk 
v Líšni v blízkosti MHD. Malá zahrád-
ka vítána. Cena dle stavu.

) 777 242 348

� Koupím RD 4+1 s garáží v Brně, 
ideálně v Králově Poli. Dům na vlast. 
poz. cca 800 m2. Drobná rekonstrukce 
nevadí. Podmínkou klidná lokalita.

) 605 022 928

Pozemek pro stavbu BD, Brno-Židenice, Jamborova
Okres Brno-město, st. poz. pro stavbu bytového domu, celková plocha 
parcel 1 487 m2, dle ÚP smíšená zástavba (bydlení a služby) s indexem 
podl. plochy 1,2. Příjezdová komunikace a veškeré IS na hranici pozemku. 

9 900 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 28 841 Kč*

Nájemní dům, Brno-Zábrdovice, Koliště
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej cihlové-
ho nájemního domu na ulici Koliště, dům je 
připojen na kompletní sítě: elektřina 230/400 V, 
plyn, voda a kanalizace obecní. Dobrá investiční 
příležitost. F**

RD, penzion, Brno-město, Táborská
Okres Brno-město, Židenice. Prodej ½ penzionu 
formou výběrového řízení na ulici Táborská. Využití 
domu: vícegenerační bydlení, bydlení spojené 
s podnikáním, penzion, restaurace, vinárna, ob-
chod apod. G**

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

15 900 000 Kč ) 725 777 142

Na dotaz v RK ) 725 777 142

3 800 000 Kč ) 725 777 142

OV 1+1, Tišnov
Okres Brno-venkov, byt OV 1+1 o výměře 37 m2, 
sprchový kout, oddělené WC, sklep v přízemí, 
lodžie u každého pokoje. Plyn, elektřina, voda, 
internet, TV, výtah. Byt se nachází v 7. patře osmi-
patrového domu.***

Byt 3+kk, Kuřim
Okres Brno-venkov, pěkný slunný byt 3+kk se 
dvěma balkony a garážovým stáním, v osobním 
vlastnictví v novostavbě BD z roku 2009, o celkové 
výměře 56 m2. Nízké náklady na bydlení. ***

850 000 Kč ) 704 799 689
Měsíční splátka hypotéky: 2 511 Kč*

2 900 000 Kč ) 737 933 326
Měsíční splátka hypotéky: 8 564 Kč*

DB 3+kk s garáží, Újezd u Brna
Okres Brno-venkov, Újezd u Brna, mezonetový byt 
81 m2 ve 2. NP/2 s balkonem, pokoj s kuchyňským 
koutem 23 m2, ložnice 13 m2, dětský pokoj 23 m2. 
Vestavěné skříně, klimatizace, náklady na bydlení 
5 600 Kč/měs. ***

2 550 000 Kč ) 775 634 120

Zděná chata 1+1, Brno-Žebětín
Okres Brno-město, celoročně obyvatelná zděná 
chata 1+1, podsklepená, vlastní rovinatý pozemek 
461 m2. Elektřina, voda, odpad do septiku. Na 
pozemku je skleník a posezení. Příjezd autem až 
na pozemek. G**

890 000 Kč ) 605 022 928

Chata a zahrada, Brno-Žebětín
Okres Brno-město, Žebětín, dřevěná chata na 
vlastním pozemku o výměře 367 m2. Chata je 
v oplocené kolonii, je podsklepená s podkrovní 
místností. K pozemku příjezdová cesta. Za pozem-
kem se rozkládá les. G**

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

299 000 Kč ) 605 022 928
550 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 1 603 Kč*

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

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

** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle vyhlášky č. 148/2007 Sb.  *** Průkaz energetické náročnosti bytů bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.
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Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 



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

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

RD 3+1, Horní Loučky
Okres Brno-venkov, RD 3+1, zastavěná plocha 
95 m2, částečná rekonstrukce (elektřina, voda, 
odpady, koupelna s WC), podsklepený. V domě 
jsou funkční kachlová kamna, plyn, obecní voda 
i kanalizace. G**

1 550 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 4 516 Kč*

1 290 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 3 954 Kč*

1 590 000 Kč ) 605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 4 696 Kč*

RD 3+kk, Šumice
Okres Brno-venkov, novostavba RD 3+kk, za-
stavěná plocha domu 79 m2, pozemek 595 m2. 
Výstavba domu na klíč s nadstandardním prove-
dením na pěkném pozemku. B**

Bungalov 4+kk, Otmarov
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstan-
dardní cihlové novostavby 4+kk typu bungalov se 
zahradou v nové zástavbě na okraji obce. Celková 
výměra je 447 m2, sítě: elektřina, jímka, voda 
vlastní. B** 

2 205 000 Kč ) 775 681 489
Měsíční splátka hypotéky: 6 512 Kč*

2 930 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 8 536 Kč*

RD 2+kk, Kanice
Okres Brno-venkov, Kanice, Prodej RD 2+kk se 
zahradou ve vyhledávané lokalitě. Celková výměra 
612 m2, sítě: plyn, elektřina 230 V, vlastní pitná 
voda ze studny, obecní kanalizace. Parkovací 
stání. F** 

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, pozemek 1 206 m2. Možnost 
dokončení. Všechny IS u pozemku. Šíře parcely 
cca 29 m, délka 42 m. B** 

2 150 000 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 6 264 Kč*

2 848 700 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 8 299 Kč*

RD 7+2, Babice u Rosic 
Okres Brno-venkov. Prodej RD 7+2 k bydlení 
i podnikání v centru obce Babice u Rosic. V domě 
je elektřina, obecní vodovod, jímka. Možné 
využití na výrobnu, penzion nebo obchod s by-
dlením. G** 
1 990 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 5 877 Kč*

RD 6+2 se zahradou, Medlov
Okres Brno-venkov, Medlov. Prodej pěkného, podsklepeného RD 6+2 
se zahradou, venkovním posezením, bazénem v klidné části obce. Dům 
vystavěn z cihel, po rekonstrukci, okna v plastu, sítě kompletní. F**

2 900 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 8 564 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 vyhlášky č. 148/2007 Sb. 

Bungalov 4+kk, Otmarov
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstan-
dardní cihlové novostavby 4+kk typu bungalov se 
zahradou v nové zástavbě na okraji obce. Celková 
výměra je 755 m2, sítě: elektřina, jímka, voda 
vlastní. B** 

Vícegenerační RD 5+2, Sivice
Okres Brno-venkov, dům se 2 bytovými jed-
notkami 3+1 a 2+1 po částečné rekonstrukci, 
pod sklepen, se zahradou 1 508 m2 a studnou. 
Zahradu možno rozdělit a využít jako stavební 
místo. Více info u makléře. E** 

3 200 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 9 450 Kč*

3 900 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 11 517 Kč*

RD 5+kk, Skryje, architekt Fuchs
Okres Brno-venkov, RD 5+kk, ZP 126 m2, CP 
1 604 m2. Dům je dílem významného brněnského 
architekta Bohuslava Fuchse z roku 1938. Poze-
mek je mírně svažitý, umístěný v nádherném 
a klidném místě. G** 

RD 3+1 s garáží, Ivančice
Okres Brno-venkov, novostavba RD 3+kk, 
zastavěná plocha domu 132 m2, pozemek 540 m2. 
Kompletně dokončená cihlová stavba domu 
s garáží na pěkném slunném pozemku. A** 

2 990 000 Kč ) 605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 8 830 Kč*

3 660 000 Kč ) 775 681 489
Měsíční splátka hypotéky: 10 808 Kč*
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TOP Aktuální poptávka: / Brno-venkov /

BYTY
� Hledám ke koupi byt o velikosti 4+1 ne-
bo může být i větší 3+1 v lokalitě Sokolnice 
a Újezd u Brna. Byt může být i k rekonstruk-
ci. Nej raději v cihlovém domě s balkonem 
a sklepem.
  ) 777 144 642

� Hledám ke koupi byt o velikosti 3+1 
v Mo dřicích. Podmínkou je balkon nebo 
lodžie. Menší rekonstrukce bytu nevadí. Ne 
v přízemí.
  ) 737 933 326 

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi rodinný dům 4+1 s garáží 
jižně od Brna. Ideálně lokalita obcí Rajhrad, 
Holasice, Židlochovice. Dům na rovinatém 
pozemku do 1 200 m2. Klidné místo na okraji 
obce. Financování zajištěno.
  ) 605 022 928

� Hledám ke koupi rodinný dům v lokalitách 
Bílovice nad Svitavou, Ochoz u Brna nebo 
okolí. Horší stav domu před rekonstrukcí ne-
vadí. Větší zahrada a sklep výhodou. Finance 
zajištěny. Spěchá!
  ) 604 245 442

POZEMKY
� Hledám ke koupi stavební pozemek pro 
stavbu rodinného domu. Lokalita obcí Mora-
vany, Nebovidy, Ostopovice, Střelice. Sítě na 
hranici pozemku.
  ) 725 777 142

CHATY, CHALUPY
� Koupím chatu, chalupu nebo domek k re-
kreaci, případně i k celoročnímu bydlení, se 
dvorem nebo zahradou, možná rekonstrukce. 
Lokality Ochoz u Brna, Mokrá-Horákov, Podolí.
  ) 737 933 326

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

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

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

RD 4+1, Řícmanice 
Okres Brno-venkov, Řícmanice. Prodej pěkného 
RD 4+1 s krásným pozemkem o CP 1 300 m2 ve 
vyhledávané lokalitě. Cihlový dům s rozsáhlými 
půdními prostory, podsklepen, napojen na veškeré 
inženýrské sítě. G** 

4 350 000 Kč ) 775 681 489 
Měsíční splátka hypotéky: 12 673 Kč*

4 500 000 Kč ) 608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 13 289 Kč*

Novostavba RD 4+1, Babice
Okres Brno-venkov, Babice nad Svitavou. Prodej 
projektu novostavby rodinného domu. Zastavěná 
plocha 133 m2, užitná plocha domu 106 m2. Ener-
geticky velmi úsporná cihlová stavba na pozemku 
966 m2. A**

Novostavba RD 4+kk, Ivančice
Okres Brno-venkov, novostavba RD 4+kk, za-
stavěná plocha domu 132 m2, pozemek 730 m2. 
Kompletně dokončená stavba rodinného domu 
s nadstandardním provedením na pěkném po-
zemku. A**

4 282 540 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 12 647 Kč*

4 450 000 Kč ) 775 681 489
Měsíční splátka hypotéky: 12 964 Kč*

RD 8+2 s pozemkem, Újezd u Brna
Okres Brno-venkov, dvougenerační RD 8+2 
s garáží pro dvě vozidla a hospodářským sta-
vením. Zastavěná plocha je 172 m2, plocha za hra-
dy 4 931 m2. V současné době je dům rozdělěn 
na dvě bytové jednotky. G** 

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 
7/2015. G** 

RD 4+kk se zahradou, Nebovidy
Okres Brno-venkov, Nebovidy. Prodej nadstan-
dardní cihlové novostavby 4+kk moderního sty-
lu se zahradou v nové zástavbě na okraji obce. 
Celková výměra je 512 m2, zastavěná plocha domu 
150 m2. C** 

6 500 000 Kč ) 775 634 120 
Měsíční splátka hypotéky: 19 195 Kč*

7 500 000 Kč ) 775 681 489 
Měsíční splátka hypotéky: 21 849 Kč*

6 290 000 Kč ) 725 777 142 
Měsíční splátka hypotéky: 18 575 Kč*

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.

Stavební pozemek 1 190 m2, Šumice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 1 190 m2, 
zasíťovaný pozemek v krátké dojezdové vzdálenos-
ti od Brna cca 30 min. Pozemky určeny pro výstav-
bu rodinných domů v klidné a zajímavé lokalitě. 

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.

Stavební pozemek 1 223 m2, Drásov
Okres Brno-venkov. Prodej stavebního pozemku 
pro RD 1 223 m2 v obci Drásov. Uliční šíře 30 m, 
délka 42 m. Zasíťování: elektřina (antoníček), pří-
poj ka plynu, přípojka kanalizace, obecní vodovod 
(vodovodní šachta).

Stavební pozemek 4 691 m2, Blažovice
Okres Brno-venkov, prodej 2 stavebních par-
cel o celkové výměře 4 691 m2 na kraji obce 
u železniční trati. Kladná vyjádření pro územní 
rozhodnutí na výstavbu průmyslové nebo  skladové 
haly či administrativní budovy.

Stavební pozemek 1 495 m2, Šumice
Okres Brno-venkov, stavební pozemek 1 495 m2, 
zasíťovaný pozemek v krátké dojezdové vzdálenos-
ti od Brna cca 30 min. Pozemky určeny pro výstav-
bu rodinných domů v klidné a zajímavé lokalitě. 

Na dotaz v RK ) 734 699 982

600 Kč/m2 ) 775 681 489500 Kč/m2 ) 777 144 642 1 450 Kč/m2 ) 777 144 642

350 Kč/m2 ) 602 642 963

600 Kč/m2 ) 775 681 489
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Aktuální poptávka: / Brno-venkov /

BYTY
� Koupím byt 3+kk nebo 3+1 v Raj-
hradě. Na podlaží nezáleží. Výhodu 
balkon na jih. Finance zajištěny.

) 734 699 982

� Hledáme ke koupi byt 3+1 v Ku-
řimi a okolí do 10 km. I k částečné 
rekonstrukci. S balkonem, vyšší patro 
s výtahem. Možnost garáže výhodou.

) 608 911 775

� Hledám ke koupi větší byt na jih 
od Brna, nejlépe Sokolnice, Újezd 
u Brna. Podmínkou je klidná lokalita 
a byt bez právních závazků.

) 775 681 489

� Koupím RD v okolí Veverské Bí-
týšky. Zahrada podmínkou.

) 775 634 120

� Koupím RD min. 3+1 se zahradou 
min. 200 m2 v obci Pohořelice nebo 
blízkém okolí . Nej raději novostavba. 

) 603 571 112

� Koupíme velký RD u Rajhradu 
s dobrou dostupností do Brna s IDS. 
Větší zahrada a garáž nebo průjezd 
vítány. Platba hotově.

) 602 642 963

� Koupím RD v okrese Brno-ven-
kov nebo Břeclav, do 25 km jižně od 
Brna. Finance zajištěny. 

) 734 699 982

� Koupíme menší byt 2+1 nebo 
2+kk v Bílovicích nad Svitavou. Dobrý 
stav, balkon nebo lodžie vítány.

) 777 242 348

RODINNÉ DOMY
� Koupím pěkný RD v Nebovi dech 
nebo Moravanech. RD min. 140 m2, 
zahrada 450 m2. Garáž a bazén vý-
hodou. Drobné opravy nevadí.

) 608 300 255

� Hledáme ke koupi novější RD 
min. 3+1, ve Střelicích nebo okolí 
Troubska. Zahrada kolem 400 m2, 
garáž a klidná ulice výhodou. 

) 721 610 512

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

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

Pozemek 864 m2, Ochoz u Brna
Okres Brno-venkov, Ochoz u Brna. Prodej pěk-
ného pozemku o výměře 864 m2. Pozemek je 
vhodný k odpočinku a rekreaci jako zahrada. 
Pozemek se nachází v blízkosti obce, příjezd 
autem po nezpevněné cestě. 

Stavební pozemek 1 100 m2, Řícmanice
Okres Brno-venkov, Řícmanice. Prodej stavebního 
pozemku v žádané lokalitě s výbornou dostupností 
do Brna. Pozemek o celkové ploše 1 100 m2 s uliční 
šíři 16 m, inženýrské sítě na pozemku. Klidná okra-
jová část obce.

Stavební pozemek 1 193 m2, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej staveb-
ního pozemku na atraktivním místě o výměře 
1 193 m2. Pozemek se nachází na okraji obce, 
k dispozici jsou kompletní sítě, výborná dostup-
nost do Brna. 

Stavební pozemek 4 380 m2, Dolní Loučky
Okres Brno-venkov, Dolní Loučky. Prodej bu-
doucího stavebního pozemku o výměře 4 380 m2 
a šířce 17 m k výstavbě samostatného rodinného 
domu.  Veš ke ré IS: plyn, voda, kanalizace a elek-
třina, jsou před pozemkem.

Stavební pozemek 798 m2, Babice 
Okres Brno-venkov, Babice nad Svitavou. Prodej 
stavebního pozemku o výměře 798 m2 a šířce 
18 m k okamžité výstavbě samostatného RD. 
Veškeré IS: voda, kanalizace a elektřina, jsou na 
pozemku. 

600 000 Kč ) 725 777 142

2 500 000 Kč ) 608 911 7751 700 000 Kč ) 725 777 142

1 300 000 Kč ) 734 699 9821 690 Kč/m2 ) 734 699 982

Chata s bazénem, Heroltice
Okres Brno-venkov, chata, ZP 16 m2, pozemek 
628 m2. Podsklepená chata s krbem, bazénem, 
pergolou a grilem s udírnou. Nádherné a klidné 
místo pro rodinnou rekreaci. V chatě je pitná voda 
a elektřina. G** 
599 000 Kč ) 605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 1 772 Kč*

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

Stavební pozemky, Měnín
Okres Brno-venkov, Měnín. Prodej stavebních 
pozemků pro výstavbu víceúčelového areálu pro 
seniory včetně projektu, výroba, skladování, logisti-
ka. Sítě: elektřina, plyn a obecní vodovod. 

Objekt, pozemek, Újezd u Brna
Okres Brno-venkov, Újezd u Brna. Prodej samo-
statně stojícího objektu s pozemkem o celkové 
výměře 937 m2 na ulici 9. května. Budova napoje-
na na kompletní sítě, v dobrém technickém stavu, 
pěkné místo. G**

3 500 000 Kč ) 739 074 758

25 000 000 Kč ) 725 777 142 4 000 000 Kč ) 725 777 142
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TOP Aktuální poptávka: / Blansko /

TOP Aktuální poptávka: / Vyškov /

BYTY
� Hledám ke koupi za ho-
tovost menší byt v bytovce 
v obci Rájec-Jestřebí, stav 
bytu nerozhoduje. Cena do-
hodou. Spěchá. 
  ) 602 642 963

� Hledáme ke koupi byt 3+1 
nebo 3+kk v blízkosti obcí Ly-
sice nebo Žerůtky. Plastová 
okna výhodou. Menší rekon-
strukce nevadí.
  ) 721 610 512

BYTY
� Hledáme ke koupi byt 
o velikosti 2+1 ve Vyškově. 
Ideálně v cihlovém domě. 
Preferujeme nízké měsíční 
náklady. Máme hotovost.
  ) 734 699 982

RODINNÉ DOMY
� Hledám k koupi RD v ob-
ci Olešnice a okolí, dům se 
za hradou, v dobrém stavu, 
ihned k bydlení.
  ) 725 777 142

POZEMKY
� Koupím stavební pozemek 
v Adamově. Zasíťovaný, rovi-
natý, min. 500 m2. Může být 
i proluka, koncový v zástavbě. 
Možnost stavby ihned.
  ) 608 911 775

� Hledám ke koupi byt 
o ve likosti 2+1 až 4+1 na 
Vyškovsku. Nejlépe v lokali-
tě obce Rousínov a blízkém 
okolí. Balkon a garážové stá-
ní výhodou.
  ) 775 634 120

� Hledám ke koupi stavební 
pozemek pro stavbu rodin-
ného domu v Rájci-Jestřebí 
nebo blízkém okolí. Podmín-
kou sítě na pozemku nebo 
na jeho hranici.
  ) 777 242 348

� Koupím stavební poze-
mek, Blansko, Brno-venkov. 
Rovinatý nebo mírně sva žitý. 
Podmínkou voda, ele ktřina, 
plyn na pozemku. Financo-
vání zajištěno.
  ) 605 022 928

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi větší 
RD se zahradou v Pustiměři, 
může být i k rekonstrukci, 
podmínkou je klidná lokalita 
a vyřešený právní vztah. 
  ) 775 681 489

Aktuální poptávka: / Blansko /

BYTY
� Koupím byt 2+1 v OV ve Velkých 
Opatovicích. Bez nutnosti velkých 
oprav, ihned k nastěhování. Klidné 
místo, balkon podmínkou. Ne příze-
mí a pod střechou. Nad 3. p. výtah.

) 605 022 928

� Koupím menší byt 2+1 v Olešnici 
na Moravě. Balkon podmínkou, re-
konstrukce není překážkou. Spěchá.

) 608 300 255

� Koupíme byt min. 4+1, nejlépe 
s balkonem v Černé Hoře. Byt může 
být i před rekonstrukcí. 

) 603 571 112

POZEMKY
� Koupím st. pozemek v Leto vi cích. 
Velikost do 1 000 m2, šíře min. 12 m. 
Ideálně sítě na pozemku. Může být 
i ve staré zástavbě. Finance zajištěny.

) 734 699 982

� Koupím stavební pozemek pro 
stavbu RD v Jedovnicích a okolí. Pod-
mínkou je klidná lokalita, uliční šíře 
20 m a sítě na pozemku.

) 775 681 489

� Koupím st. pozemek od 700 m2 

na stavbu RD v Boskovicích a okolí do 
20 km. IS a příjezdová cesta výhodou.

) 777 144 642

� Koupím byt 2+1 až 4+1 v okolí 
Kunštátu, Lysic apod. I k rekonstrukci.

) 775 634 120

� Koupím byt 3+1 nebo podobný 
v Blansku. S balkonem/lodžií, v klidné 
lokalitě s dobrou dostupností služeb. 
Ideálně po rekonstrukci, menší opra-
vy nevadí. Blízkost školy výhodou. 

) 604 245 442

RODINNÉ DOMY
� Koupím novostavbu RD min. 3+1 
v okolí Blanska – Lysice, Drnovice, 
Kunštát, max. do 12 km i s případ-
nými dodělávkami a se zahradou.

) 737 933 326 

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

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

DB 2+1, Blansko, Svitavská
Okres Blansko. Prodej cihlového družstevního 
bytu 2+1 v 5/6 NP skeletového domu, o výměře 
55 m2, na ulici Svitavská. Orientace oken bytu je 
na východ a západ. Výborné spojení do Brna. ***

Na dotaz v RK ) 734 699 982

Byt 3+1, Letovice
Okres Blansko, Letovice. Prodáváme krásný nad-
standardně vybavený byt 3+1 v OV s balkonem 
včetně kuchyňské linky, značkových spotřebičů, 
vestavěných skříní, křesel a TV v cihlovém domě. 
Výměra bytu 78 m2. ***
1 770 000 Kč ) 608 300 255
Měsíční splátka hypotéky: 5 227 Kč*

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. G**
2 300 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 6 701 Kč*

Pozemek 531 m2, Benešov
Okres Blansko, Benešov. Prodej stavební parcely 
o celkové výměře 531 m2 v klidné obci Benešov 
u Boskovic. Veškeré inženýrské sítě jsou na hranici 
pozemku. Přístup k pozemku je možný po obecní 
komunikaci. 

Stavební pozemek 2 068 m2, Černá Hora
Okres Blansko, Černá Hora. Prodej stavebního 
pozemku 2 068 m2 pro bydlení i komerční využití. 
Uliční šíře 30 m, délka 77 m. Sítě cca 50 m od 
hranice pozemku.

Stavební pozemek 1 971 m2, Horní Lhota 
Okres Blansko, Horní Lhota u Blanska. Prodej 
stavebního pozemku v klidné a žádané lokalitě 
Blanska o výměře 1 971 m2 . Pozemek se nachází 
3 km od centra města Blanska v okolí lesů a luk.

230 000 Kč ) 777 242 348950 Kč/m2 ) 603 571 112300 Kč/m2 ) 777 242 348

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

550 000 Kč ) 777 242 348
Měsíční splátka hypotéky: 1 603 Kč*

Byt 2+1 s balkonem, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Nabízíme k prodeji 
pěkný byt 2+1 v OV s balkonem na ulici Zlatá 
Hora. Byt se nachází ve 3. NP panelového domu 
bez výtahu po kompletní revitalizaci, výměra 
55 m , sklep. ***

RD 7+2, Brankovice
Okres Vyškov, Brankovice. Prodej pěkného více-
generačního RD 7+2, s pozemkem o CP 953 m2. 
S možností komerčního využití pro penzion. Ob-
jekt po celkové rekonstrukci, nachystána možnost 
půdní vestavby. G**

1 600 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 4 725 Kč*

2 370 000 Kč ) 608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 6 999 Kč*

Vyškov
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory
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TOP Aktuální 
poptávka: / Vyškov /

� Hledám ke koupi prostorný rodinný 
dům v Ivanovicích na Hané. Větší za-
hrada je podmínkou, výměra minimálně 
600 m2. Garáž výhodou. Rekonstrukce 
není překážkou.
  ) 608 300 255

� Koupím dům ve Slavkově nebo v blíz-
kém okolí. Podmínkou je dobrá dopravní 
dostupnost do Brna, do 30 minut auto-
busem nebo vlakem. Stačí menší zahrada.
  ) 602 642 963

Aktuální poptávka: 
/ Vyškov /

BYTY
� Hledám ke koupi byt 2+kk nebo 2+1 ve Slavkově 
u Brna, OV nebo DB, s balkonem. Dům nejlépe po revitali-
zaci, cena dle stavu a umístění bytu.

) 737 933 326 

� Koupím byt 2+1 v OV v Bučovi cích. Podmínkou bal-
kon/lodžie. Možnost přikoupení garáže nebo park. stání. 
Drobná rekonstrukce nevadí. Ne pod střechou a v přízemí.

) 605 022 928

RODINNÉ DOMY
� Koupím menší RD se zahrádkou v Nesovicích. Drobné 
opravy nevadí, podmínkou zavedená elektřina a voda. 

) 777 242 348

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

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

RD 3+kk s mlýnem a zahradou, Křenovice
Okres Vyškov, Křenovice u Slavkova. Prodej RD 
3+kk s mlýnem a rozlehlou zahradou ve vy-
hledávané lokalitě. Celková výměra 4 312 m2, sítě: 
plyn, elektřina 230/400 V, obecní voda, obecní 
kanalizace. G**

RD 3+1 se zahradou, Velešovice
Okres Vyškov, Velešovice. Prodej RD 3+1 se za-
hradou, průjezdem a sklepem. Sítě: plyn, obecní 
voda, vlastní studna, dům napojen na obecní 
kanalizaci, elektřina 230/400 V. Celková výměra 
919 m2. G**

4 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 11 653 Kč*

2 500 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 7 283 Kč*

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

5 200 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 15 149 Kč*

Stavební pozemek 1 599 m2, Nemojany
Okres Vyškov, Nemojany. Prodej stavebního 
pozemku v žádané lokalitě s výbornou dostup-
ností do Brna. Pozemek o výměře 1 599 m2 se 
nachází v okrajové části obce. Příjezdová komu-
nikace, sítě na pozemku.

959 000 Kč ) 608 911 775

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.

799 000 Kč ) 777 144 642

Stavební pozemek, Křenovice u Slavkova
Okres Vyškov, Křenovice u Slavkova. Prodej 
stavebního pozemku pro výstavbu rodinného 
bydlení o celkové výměře 500 m2 na okraji obce 
při výjezdu směrem na obec Prace. Šíře pozemku 
14 m, sítě na hranici.

1 950 Kč/m2 ) 725 777 142

Stavební pozemek, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Prodej stavebního 
pozemku v řadové zástavbě na ulici Koláčkovo 
náměstí. Uliční šíře pozemku je 8 m, sítě: elektřina 
230/400 V, plyn, voda, obecní kanalizace.

1 590 000 Kč ) 725 777 142
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Vyškove-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Hledám ke koupi pro své 
klienty sklad, halu nebo bý-
valý kravín s přípojkou vo dy 
a el. pro rekonstrukci na no-
vou výrobní halu. Nej lé pe 
poblíž dálnice  Br no – Vel-
ká Bíteš nebo místa mezi 
Brnem a Blan skem. Platba 
hotově. Spěchá.

Pro svého klienta hledám 
ke koupi rekreační chatu 
nebo chalupu na Blanen-
sku, se zavedenou elektři-
nou a vodou, v dobrém 
stavu, celoročně obyva-
telnou.

Pro své klienty hledám 
ke koupi stavební poze-
mek v okolí Brna.  Lokality: 
O choz u Brna, Kanice, Říc-
manice nebo Březina. Na 
klidném místě blízko lesa.

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

realitní makléř Ing. Jiří Rokos
) 777 242 348, rokos@e-finance.eu

realitní makléřka Olga Šnajdrová
) 732 601 164, snajdrova@e-finance.eu

Pro klienty se zajištěným 
financováním hledám ke 
koupi byty, rodinné domy, 
pozemky, chaty a chalupy 
v Brně a okolí a v kraji Vy-
sočina. Nejlépe v okrese 
Žďár nad Sázavou. Nemo-
vitosti mohou být i v hor-
ším stavu k rekonstrukci.

realitní makléřka Dana Kubová
) 739 074 758, kubova@e-finance.eu

Pro své klienty s hotovostí 
hledám ke koupi RD v oko-
lí Velké Bíteše, Domašova, 
Veverské Bítýšky. Inženýr-
ské sítě, voda a elektřina 
podmínkou. Možná částeč-
ná rekonstrukce. Cena do 
3 000 000 Kč.

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

Chcete zde vaši nemovitost 

INZEROVAT 
ZDARMA?

Volejte nám na 
725 541 414



Aktuální poptávka: / Vyškov /
� Koupím pěkný, udržovaný RD 
4 až 5+1 v Bučovicích a nejbližším 
okolí. Nejraději novostavbu. Požaduji 
napojení na obecní vodovod, kanali-
zaci a elektřinu.

) 777 144 642

� Koupíme RD v Rousínově a je-
ho okolí. Dispozice 3+1 nebo 4+1, 
s garáží a alespoň s menší zahradou. 

) 603 571 112

� Hledáme ke koupi novější RD 
min. 3+1, se sklepem a garáží, za-
hradou aspoň 200 m2. Menší rekon-
strukce nevadí. 

) 721 610 512

� Koupím RD 4+1 v Nesovicích, 
Brankovicích a okolí. Větší zahrada 
výhodou. Garáž nebo stodola vítaná. 
I v horším stavu k rekonstrukci.

) 604 245 442

� Koupím RD se zahradou v obci 
Krásensko a okolí. Dům ihned k by-
dlení případně i k rekreaci.

) 725 777 142

� Koupím RD u Bučovic. Vhodný 
k rekonstrukci s možností přestavby 
na dvougenerační. S větší zahradou, 
v klidné lokalitě. Podmínkou obecní 
příjezdová komunikace.

) 608 911 775

TOP Aktuální poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi RD nebo venkovské 
stavení v Klo boukách u Brna. Dům může 
být i k menším opravám, se zavedenými 
inženýrskými sítěmi a větší zahradou do 
1 000 m2, pokud možno samostatně stojící.
  ) 737 933 326

� Hledám ke koupi rodinný dům o velikosti 
3+1 s garáží na jižní Moravě, ideálně lokalita 
měst Břeclav nebo Hodonín. Dům i k rekon-
strukci. Podmínkou je vlastní pozemek cca 
1 500 m2. Vinný sklep výhodou. Financování 
zajištěno. 
  ) 605 022 928

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

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

Stavební pozemek 1 657 m2, Želetice
Okres Hodonín, stavební pozemek 1 657 m2, 
rovinatý pozemek v centru obce, šířka 12 m, 
veškeré sítě na hranici pozemku. Při prodeji 
budou připraveny základní podklady nutné pro 
stavební povolení. 

240 Kč/m2 ) 775 681 489

RD 3+kk s pozemkem 2 826 m2, Krumvíř
Okres Břeclav. Prodej RD v obci Krumvíř s pozem-
kem 2 826 m2. Dům 3+kk s garáží + spižírna, chod-
ba, technická místnost, veranda, sklep, 3× dílna, 
stáj pro 3 koně, hospodářské místnosti, 2× dvůr, 
zahrada. G**
1 830 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 5 332 Kč*

Pozemek s RD 5+kk, Bošovice 
Okres Vyškov. Prodej pozemku 494 m2 u hlavní 
silnice v obci Bošovice vzdálené 18 km od okrajové 
části Brno-Tuřany s novostavbou RD 5+kk. Dům 
bude dokončen podzim 2016. Sítě elektřina, voda, 
kanalizace..

3 400 000 Kč ) 777 144 642

Prostějov, Kroměříž, Zlín

Hodonín, Břeclav, Znojmo

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

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

RD 5+2, penzion, Horní Štěpánov
Okres Prostějov, atypický RD – penzion. Zastavěná plocha 1 169 m2, 
vnitřní atrium, krb, bar, sauna, vodní lázně, místnost pro fitness, rybník, 
stodola, garáž. V letech 2001–2006 proběhla celková rekonstrukce. G**

9 995 000 Kč ) 605 022 928

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

RD 4+1, Dřínov u Kroměříže
Okres Kroměříž, RD, 4 pokoje, kuchyň, WC, 
koupelna, chodba, schodiště, užit. plocha 120 m2. 
Průjezd, zahrádka cca 90 m2, kotelna, sklad, sklep. 
Elektřina 230/400 V, voda, plyn, kanalizace. Stání 
v průjezdu. D**
550 000 Kč ) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 1 625 Kč*

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

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

1 100 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 3 205 Kč*

4 950 000 Kč ) 739 074 758
Měsíční splátka hypotéky: 14 421 Kč*

www.realitynamorave.cz12

Vyškov 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 jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 



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

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

RD 4+1 s bazénem a vinárnou, Týnec
Okres Břeclav, Týnec. Prodej RD 4+1, ZP 95 m2, 
CP 628 m2, garáž 26 m2, sklep, vinárna, vinný 
sklep. Další byt 2+kk. Na dvoře pergola, bazén, gril 
s udírnou, dílna. Sítě kompletní + vlastní studna. 
Klidné místo. G**

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**

3 490 000 Kč ) 605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 10 306 Kč*

7 000 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 20 671 Kč*

Pozemek 40 000 m2, Jevišovka
Okres Břeclav, pozemek pro průmyslovou výstav-
bu 40 000 m2, cena je včetně demolice všech 
stávajících budov s kompletně připravenou do-
kumentací pro zahájení výstavby výrobního areálu. 

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

Meruňkový sad 1 491 m2, Velké Bílovice
Okres Břeclav. Prodej meruňkového sadu se spou-
stou rodících stromů, pozemek o rozloze 1 491 m2 
v okrajové části Velké Bílovice. K pozemku vede 
příjezdová cesta. Pozemek bez vody a elektřiny.

Komerční pozemek, 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 na dálnici D2. G**

314 Kč/m2 ) 775 681 489

650 Kč/m2 ) 605 022 928 330 000 Kč ) 777 144 642 14 900 000 Kč ) 725 777 142

Penzion, Boleradice
Okres Břeclav, Boleradice. Prodej prostorného 
penzionu s bazénem, hřištěm, posezením, grilem. 
Přízemní část ubytovací budovy byla kompletně 
zrekonstruována v roce 2010. Ubytování 16 poko-
jů, až 47 lůžek. E**

Vinný sklípek, Jevišovka
Okres Břeclav, Jevišovka. Prodáváme vinný sklípek 
v obci Jevišovka. Velikost pozemku je 74 m2. Voda 
i elektřina je na pozemku. Vhodné k rekonstrukci 
dle vlastních představ.

Restaurace a penzion, Vranov 
Okres Znojmo, restaurace s ubytováním a ne-
dalekým penzionem Vranov nad Dyjí, u hráze 
a přístaviště rekreační oblasti Vranovské přehrady. 
CP 515 m2, kapacita restaurace 210 míst + 2 × 16 
míst penzion. G**

Více informací v RK ) 734 699 982 310 000 Kč ) 739 074 758

18 000 000 Kč ) 605 022 928

Stavební pozemek 19 068 m2, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej stavebního 
pozemku v centru obce pro výstavbu 21 RD včetně 
projektové dokumentace a platného stavebního 
povolení o celkové výměře 19 068 m2. Výborná 
investiční příležitost.

310 Kč/m2 ) 734 699 982

Luxusní restaurace, Vranov
Okres Znojmo, luxusní restaurace s bytem v his-
torické stavbě, ZP 390 m2, CP 987 m2. Celková 
rekonstrukce v roce 2001–2003, nové luxusní 
vybavení celého objektu, stylová zahrádka, vinár-
na, cukrárna. G**

26 154 200 Kč ) 605 022 928

RD 5+1 s garáží a zahradou, Šumná 
Okres Znojmo, Šumná. Prodej RD 5+1 s garáží 
a velkou zahradou, celková plocha pozemku 
je 2 641 m2, zastavěná 139 m2, užitná 300 m2. 
Všechny inženýrské sítě, vlastní studna 25m. G**

4 500 000 Kč ) 603 571 112
Měsíční splátka hypotéky: 13 289 Kč*
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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:

Pro své klienty hledám ke 
koupi byt 3+kk v Brně. Ide-
álně širší centrum (Veveří, 
Královo Pole atd.), ale není 
podmínkou. Udržovaný, 
ihned obyvatelný. Finan-
cování zajištěno. Předem 
děkuji za nabídky.

realitní makléř Adam Trcala
) 604 245 442, trcala@e-finance.eu

Mladá rodina hledá ke kou-
pi rodinný domek v okolí 
Velké Bíteše nebo Velkého 
Meziříčí, dispozice domu 
4+1, se zahradou a garáží. 
Nejlépe samostatně stojí-
cí, na okrajovém a klidném 
místě obce.

Pro brněnskou developer-
skou společnost hledám 
starší nájemní dům v Brně, 
v katastru Veveří, Ponava, 
Černá Pole, Královo Pole 
atp. K opravám či celkové 
rekonstrukci, minimálně 
o 3 bytových jednotkách, 
do 40 000 000 Kč.

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

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

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

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

Pro svoje klienty hledám ke 
koupi pozemek pro výstav-
bu rodinného domu jižně 
od Brna. Podmínkou jsou 
inženýrské sítě v do sahu 
pozemku.

realitní makléř Tomáš Konečný
) 775 681 489, konecny@e-finance.eu

Chcete zde vaši nemovitost 

INZEROVAT 
ZDARMA?

Volejte nám na 
725 541 414



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

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi vetší RD ve Velké Bíteši 
a okolí směrem Tišnov, nejlépe novostavba 
se zahradou, garáží a bazénem.
  ) 725 777 142

� Koupím RD 4+1 a větší i k rekonstruk-
ci, se zahradou od 800 m2. Obec Velká 
Bíteš a okolí do 20 km. Napojení na obec. 
vodovod, kanalizaci, elektřinu, (plyn). Vjezd 
na pozemek a hospodářské stavby výhodou. 
  ) 777 144 642

� Koupím RD v Třebíči nebo blízkém okolí. 
Velikost 4+1, se zahradou, nejlépe i s vlastní 
studnou a garáží, v klidné části obce.
  ) 603 571 112

CHATY, CHALUPY
� Koupím chalupu k rekonstrukci na Vy-
sočině, okolí Nového Města na Moravě. 
Vlastní rovinatý nebo mírně svažitý poze-
mek cca 1 500 m2. Chalupa i ke kompletní 
rekonstrukci. Financování zajištěno.
  ) 605 022 928

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

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

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi RD v Rapoticích 
s větší zahradou minimálně 450 m2. 
Voda a elektřina podmínkou. Staveb-
ní úpravy nejsou překážkou. Vzrostlé 
stromy vítány.

) 608 300 255

� Hledáme ke koupi rodinný dům 
v okolí Žďáru nad Sázavou, na klid-
ném místě, se zavedenou elektřinou 
a vodou, v dobrém stavu.

) 777 242 348

� Koupím rodinný dům nebo ce-
loročně obyvatelnou chalupu v okolí 
Velké Bíteše a Žďáru nad Sázavou. 
Částečná rekonstrukce možná. S po-
zemkem min. 500 m2, inže nýrské 
sítě, voda a elektřina podmínkou. 
Finance mám!

) 608 911 775

� Koupím větší RD se zahradou 
na Vysočině, nejlépe v okolí Velkého 
Meziříčí. Podmínkou je větší zahrada 
a klidná lokalita.

) 775 681 489

� Koupíme RD – země dělskou used-
lost s pozemkem asi 1 000 m2 v loka-
litě kolem Bystřice nad Perštejnem.

) 721 610 512

� Koupíme samostatně stojící dům 
min. 3+1 v okrese Žďár nad Sázavou, 
do 60 km od Brna. V dobrém stavu 
s větším pozemkem (chov dobytka), 
ideálně od 10 000 m2. 

) 734 699 982

CHATY, CHALUPY
� Hledám ke koupi chatu či chalupu 
v okrese Třebíč, nejlépe v blízkosti 
vody, elektřina na pozemku.

) 737 933 326 

� Hledám ke koupi chatu nebo 
chalupu na Vysočině. Možno i k re-
konstrukci. Cena dle stavu.

) 775 634 120

� Koupím chalupu na Vysočině. 
Nejlépe okamžitě použitelnou, ale 
menší opravy nevadí. Větší pozemek 
a stodola výhodou. Lokality Žďár nad 
Sázavou, Nové Město na Moravě, 
Bystřice nad Pernštejnem a okolí.

) 604 245 442

� Hledáme ke koupi celoročně oby-
vatelnou chalupu nebo chatu na vlast-
ním pozemku o minimální velikosti 
300 m2. Nutností je elektřina. Voda 
může být ze studny. 

) 734 699 982

� Koupím chatu nebo chalupu na 
Vysočině. Možno i k rekonstrukci. 
Cena dle stavu.

) 775 634 120

Aktuální poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

BYTY
� Koupíme větší byt min. 4+1 v Břeclavi 
a nejbližším okolí, ne přízemí, v dobrém stavu 
ihned k nastěhování. Uvítáme balkon/lodžii. 

) 777 242 348

� Hledáme ke koupi byt 3+1 ve Znojmě 
nebo Příměticích, s balkonem nebo lodžií. 
V klidnější nebo okrajové části obce.

) 603 571 112

� Hledám ke koupi větší byt 4+1 v OV v Mi-
kulově v domě po rekonstrukci. Podmínkou 
je vyřešený právní vztah. 

) 775 681 489

� Koupím byt 3+1 v Hodoníně, nejlépe po 
rekonstrukci s výtahem a plastovými okny. 

) 721 610 512

� Koupím malý byt 2+1 i 2+kk v OV v Miro-
slavi. Rekonstrukce bytu není překážkou.

) 608 300 255

� Koupím byt 3+kk nebo větší v Břeclavi. 
V hezké lokalitě, balkon výhodou. Okamžitě 
k na stěhování. Nízké měs. náklady výhodou.

) 604 245 442

RODINNÉ DOMY
� Hledám ke koupi RD v Hodoníně a blíz-
kém okolí. Podmínkou zahrada.

) 775 634 120

� Koupím byt 1+1 v Hodoníně a okolí do 
10 km. Po rekonstrukci, ihned k nastěhování. 
OV i DB s koncem anuity.

) 608 911 775

� Koupím byt 3+1 v Hodoníně u centra. Bal-
kon a sklepní kóje, rek. nevadí. Cena dle stavu.

) 777 144 642

� Naléhavě hledáme ke koupi pro našeho 
klienta byt 2+1 i 3+1 k pronájmu v Břeclavi.

) 721 610 512

� Hledám ke koupi RD 4+1 se zahradou, 
Hustopeče u Brna, stav domu k okamžitému 
bydlení. Drobné opravy nevadí.

) 725 777 142

� Hledáme ke koupi středně velký rodinný 
dům se zahradou a dobrou dostupností do 
Brna (autem do 30 min.) směrem na Ho-
donín. Platíme v hotovosti.

) 602 642 963

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

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

Novostavba RD 4+1, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška, Záblatí. 
Prodej projektu novostavby rodinného domu se 
samostatnou garáží, zastavěná plocha 156 m2, 
užitná plocha domu 106 m2. A**

3 336 550 Kč ) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 9 716 Kč*

Pozemek 5 933 m2, Vlachovice
Okres Žďár nad Sázavou, Vlachovice. Prodej 
pěkného pozemku o výměře 5 933 m2, asfaltová 
komunikace. Sítě: elektřina, voda a plyn jsou na 
pozemku, kanalizace na obecní cestě.

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. 

Nebytový prostor a garáž, Žďár n. Sázavou
Žďár nad Sázavou, prodej přízemních nebytových 
prostor s využitím pro obchodní či kancelářskou 
činnost v centru města, ulice Nádražní. Výměra 
prostor je 70 m2 + garáž 83 m2 ve dvorní části 
objektu. G**

RD 1+1, Ruda u Velkého Meziříčí
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej RD 1+1 s možnos-
tí rozšíření až na 5+1 v obci Ruda u Velkého 
Meziříčí, na pozemku 301 m2. Částečná rekon-
strukce v roce 2001 – elektřina, voda, kanalizace, 
nové krovy, koupelna, kuchyně. G**

600 Kč/m2 ) 734 699 982

139 800 Kč ) 721 610 512 1 890 000 Kč ) 602 523 215

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 
2 998 m2, uliční šíře ve spodní části cca 30 m 
a v horní 20 m. Sítě u hranice. 

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

Motorest, Sklené nad Oslavou
Okres Žďár nad Sázavou, Sklené nad Oslavou. 
Prodej budovy bývalého motorestu. Nutná rekon-
strukce. Elektřina, plyn zaveden. Vlastní studna, 
septik. Výhodná poloha u silnice na Žďár nad 
Sázavou. G**

380 Kč/m2 ) 777 144 642 81 730 Kč ) 721 610 512

2 200 000 Kč ) 739 074 758

Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava

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

800 000 Kč ) 777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 2 331 Kč*
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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



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

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

Zámeček, Červená Voda, 1 419 m2

Ústí nad Orlicí, objekt občanské vybavenosti z roku 1890, nyní po 
rekonstrukci: fasáda, nová střecha, podlahy, rozvody plynu v mědi, 
vybudování půdních místností, nové koupelny, oplocení. G**

3 500 000 Kč ) 721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 10 336 Kč*

Průmyslový objekt, Dačice
Okres Jindřichův Hradec, průmyslový objekt, 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**

17 950 000 Kč ) 605 022 928

1 100 000 Kč ) 775 681 489
Měsíční splátka hypotéky: 3 249 Kč*

1 600 000 Kč ) 739 074 758
Měsíční splátka hypotéky: 4 725 Kč*

Chata 4+kk, Kozlany
Okres Třebíč, Kozlany. Prodej krásné celoročně 
obyvatelné chaty 4+kk nedaleko Dalešické pře-
hrady s vlastním pozemkem o výměře 290 m2. 
Zavedena elektřina, topení: krbová kamna, vlastní 
studna, septik. G**

Komerční budova, Jihlava, Žižkova
Okres Jihlava. Prodej objektu na frekventované 
ulici Žižkova v blízkosti centra města. Komerční 
pětipodlažní budova s výtahem, prošla částečnou 
rekonstrukcí a je v současné době kompletně 
pronajata. G**

Chata u Dalešické přehrady, Kozlany
Okres Třebíč, rekreační chata u Dalešické přehrady 
3+1, zastavěná plocha 50 m2, pozemek 480 m2, 
vlastní studna, elektřina. Velmi pěkně vybavená 
chata v chatové oblasti Kozlany na velmi klidném 
místě. G**

44 000 000 Kč ) 725 777 142

Jindřichův Hradec

Ústí nad Orlicí

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

7 450 000 Kč ) 602 523 215

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

Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jihlava

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

POVINNÉ 
RUČENÍ 

&
HAVARIJNÍ 
POJIŠTĚNÍ

N
ejezděte 

na hraně!

Sjednejte si on-line 
se slevou až 85 %

www.Pojisteni.Com



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

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

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 6 % je vyplácen na konci investičního období

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

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

TOP nemovitosti v naší nabídce

5 990 000 Kč ) 775 634 120
Měsíční splátka hypotéky: 17 689 Kč*

2 900 000 Kč ) 775 634 120
Měsíční splátka hypotéky: 8 564 Kč*

4 900 000 Kč ) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 14 470 Kč*

Dluhopisy e-Finance
Investice na 5 nebo 10 let
• Investice od 11 200 Kč

• Úrok 6 % je vyplácen na konci investičního období

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

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

FESTIVAL 
PROGRESIVNÍHO 
DIVADLA

DIVADELNÍ 
SVĚT BRNO 
2015

Theater Bremen (Německo):  VIŠŇOVÝ SAD
20. 10. 19.30 h         Janáčkovo divadlo

www.divadelnisvet.czZa finanční
podpory

Hlavní  
mediální  
partneři

Děkujeme 
Českému rozhlasu 
za spolupráci.

BAyerIScheS StAAtSBAllett II (Německo) 
17. 10. 20 h         Janáčkovo divadlo

Slovenské národné divadlo (Slovensko):  láSkAVé BOhyne
18. 10. 18 h         Mahenovo divadlo

Vígszínház (Maďarsko):  JulIuS cAeSAr 
19. 10. 20 h         Mahenovo divadlo

RD 5+kk se zahradou, Křenovice
• Novostavba RD 5+kk, kolaudace 2009, alarm
• Kompletní sítě, vytápění plynem
• Celková výměra 1 030 m2

• V ceně je kompletní vybavení domu v nadstandardu
• Garáž a brána na dálkové ovládání
• Zapuštěný bazén s filtrací a ohřevem
• Oplocená, okrasná zahrada s terasou

PENB třídy C**

RD 7+3 se zahradou, Holubice 
• RD se čtyřmi bytovými jednotkami
• Výborná dostupnost do Brna
• Zastavěná plocha 869 m2

• Bytové jednotky po rekonstrukci
• Velká zahrada s ovocnými stromy
• Vhodná i k podnikání
• Možnost zbudovat další podkrovní bydlení

PENB třídy G**

RD 6+1 s garáží, Letonice
• Dvě samostatné bytové jednotky
• Nová elektřina a plyn
• Možnost zbudování půdní vestavby
• Plná občanská vybavenost
• Dobrá dostupnost do Brna
• Možnost pěstování zeleniny a ovoce
• Dvorek s vlastní studnou a udírnou

PENB třídy G**


