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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.
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RD 5+2 se zahradou, Židenice 
5 200 000 Kč

Byty 3+1, 4+1, 3+kk a 5+kk, Chrlice
od 3 500 000 Kč
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Byt 2+kk s balkonem, Starý Lískovec
2 500 000 Kč
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BYTY
�	Hledám ke koupi pro vážného zájemce 
byt v městské části Komín nebo Chrlice. 
Platba hotově. 
	 ) 773 233 888

�	Koupím byt 3+1 a větší v Brně-Med-
lánkách. Novostavbu s terasou, dům s výta-
hem. Parkování nebo parkovací stání, garáž 
nutností! Finance mám! 
	 ) 608 911 775

�	Hledáme ke koupi byt 3+kk, 3+1, 4+kk, 
4+1 v Brně-Kohoutovicích. Stav bytu není 
rozhodující, možná i menší rekonstrukce. 
Garáž nebo parkovací stání vítáno. Finanční 
krytí zajištěno. Nabídněte. 
	 ) 776 446 335

�	Hledáme ke koupi byt 3+1, 3+kk v Brně 
kolem Ořešína nebo Jehnic. I před rekon-
strukcí, balkon nutností. 
	 ) 721 610 512

RODINNÉ DOMY
�	Koupíme větší rodinný dům v Brně blíz-
ko centra nebo směr Tuřany, Ivanovice. 
Jsme rodina s dětmi ve školním věku. Dům 
by měl být větší, ideálně se zahradou nebo 
pozemkem. Může být i k rekonstrukci. 
	 ) 608 717 674

POZEMKY
�	Koupím zahradu v Brně v lokalitě Bohu-
nice, Heršpice, Přízřenice a okolí s dobrou 
dostupností.
	 ) 737 933 326

�	Koupím pozemek v Brně-Černovicích 
pro stavbu RD. Podmínkou veškeré sítě na 
hranici, rovinatá plocha, šíře min. 15 m.
	 ) 737 950 001

�	Koupím stav. pozemek od 200 m2 pro 
stavbu RD. Může být i proluka nebo dům 
k demolici. Nejraději lokalitu Vino hrady, 
Žabovřesky, Židenice a okolí. Možnost na-
pojení na sítě a komunikace až k pozemku.
	 ) 777 144 642

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.

Byt 2+kk s balkonem, 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
Měsíční splátka hypotéky: 7 739 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*

Byt 2+kk s terasou, Antonínská
Okres Brno-město, Veveří. Prodej pěkného nového 
půdního bytu OV 2+kk v 5. NP cihlového domu 
bez výtahu na ulici Antonínská. Dům je po revi-
talizaci. Výměra bytu 65 m2, terasa, sklep. G***

3 850 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 11 919 Kč*

Byt 3+1, Řečkovice, Kárníkova
Okres Brno-město, Řečkovice. Prodej pěkného 
udržovaného bytu OV 3+1 ve 2. NP domu bez 
výtahu na ulici Kárníkova. Dům je po částečné re-
vitalizaci. Výměra bytu 80 m2, balkon, sklep. G***

3 900 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 12 072 Kč*

RD se zahradou, 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)** 

3 900 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 12 072 Kč*

RD 5+2 se zahradou, Židenice
Okres Brno-město, Židenice. Prodej 2poscho-
ďového RD po částečné rekonstrukci s teráskou, 
kůlnou a menší zahradou. Napojení na všechny 
inženýrské sítě. Velmi atraktivní lokalita v blízkosti 
centra. G**
5 200 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 16 096 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

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Hledám ke koupi pro své 
klienty domek, srub nebo 
hájenku na samotě s vět-
ším pozemkem, v okolí 
le sy, rybník, řeka. Lokalita 
Tiš nov, Velká Bíteš, Náměšť 
n. Oslavou. Sítě a zpevněná 
cesta nejsou podmínkou.

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

Hledám ke koupi pro váž-
ného zájemce RD se ver-
ně od Brna. Ideálně trasa 
Kuřim–Tišnov. Dům na po-
zem ku do 1 000 m2. Klid-
né místo pro pohodový 
rodinný život. Financování 
zajištěno.

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

Pro svého bonitního klien ta 
hledám ke koupi rodin nou 
vilu v Masarykově čtvrti, 
v Pisárkách a Brněnských 
Ivanovicích. I k rekonstruk-
ci. Cenu nabídněte.

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

Hledáme pro našeho kli-
enta ke koupi stavební 
pozemek kolem 750 m2 
s inženýrskými sítěmi, pro 
stavbu rodinného domku, 
do 50 km od Brna směr 
Blansko a okolí. Platba 
v hotovosti.

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

Pro klienty s hotovostí hle-
dám ke koupi vícegene-
rační rodinný dům v Brně 
a okolí do 15 km. Variantou 
je i větší RD s možností 
přestavby.

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

Hledáme ke koupi menší 
byt 1+1 až 2+1, nejlépe 
v lokalitě Brno-Bystrc nebo 
Kohoutovice. Balkon vítán. 
Děkujeme za nabídky.

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



www.e-finance-reality.cz 3

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
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Dluhopisy  
e-Finance Property
Investice na 3 roky

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost e-Finance, a.s., vydává 
ke dni 1. září 2016 první emisi dluhopisů e-Finance Property 1 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. 

Ve spodním 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, sprchovým koutem 
a toaletou (WC, bidet). Podlaha je plovoucí dřevěná, obklady keramické, 
vytápění je centrální podlahové. Celý prostor je prosvětlen množstvím 
velkých oken. Osvětlení stropními bodovými světly. 

Ve druhém podlaží bytu o celkové výměře 232 m2 se nachází 
prostorná místnost s odpočinkovým koutem, včetně vířivé vany, ozvučení 
music boxem a relaxačním osvětlením. Součástí vrcholového modulu je 
rovněž koupelna s toaletou (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 panora-
matický výhled na okolí i daleké výhledy až na Slovensko a do Rakouska. 

K bytu přináleží sklepní prostor a 2 krytá parkovací stání nedaleko  výtahu. 
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, měrná hodnota 55 kWh/(m2∙rok)**

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

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

1 400 Kč/m2 )	725 777 142

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

Pozemek 2 907 m2, Brno-Obřany 
Okres Brno-město. Prodej pozemku v katastrál-
ním území Brno-Obřany, orná půda o výmě ře 
2 907 m2. 

390 000 Kč )	603 571 112

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

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
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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 osobním vlastnictví 3+1, 4+1, 3+kk a 5+kk v Brně-Chrlicích

V rámci generální přestavby bude bytový dům 
vybaven novými osobními výtahy, které obslouží 
všech šest nadzemních podlaží včetně prostor 
v přízemí. Provádí se výměna veškerých vnitřních 
rozvodů elektřiny, vody, odpadů a připojení k in-
ženýrským sítím. Dojde k zateplení pláště budovy, 
výměně všech balkonů, oken i dveří. Plynová 
kotelna, která je součástí domu bude osazena 
novou technologií zajišťující ústřední vytápění 
celého objektu. 

Venkovní úpravy domu a pozemku, včetně oprav 
chodníku a přilehlého parkoviště pak zakončí 
celkový projekt, jehož výsledkem je poskytnout 
uživatelům veškerý komfort moderního bydlení 
v atraktivní, klidné lokalitě městské části Chrlic.  

NEVÁHEJTE JIŽ NYNÍ REGISTROVAT VÁŠ POŽADAVEK NA PŘEDBĚŽNOU REZERVACI NĚKTERÉ BYTOVÉ JEDNOTKY. 
PLÁNOVANÉ DOKONČENÍ I. ETAPY PROJEKTU: PROSINEC 2016, II. ETAPA PROJEKTU: KVĚTEN 2017.

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

Společnost e-Finance, a.s. pokračuje v kompletní přestavbě bytového domu na ulici Pěkná v Brně-Chrlicích. 

Dokončení celkem osmi bytů 4+1 s podlahovou plochou 88,3 m2. 
Ke každému bytu je i balkon 2,1 m2 a sklepní kóje 2 m2. Výše záloh pro 
budoucí fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně.  
B, měrná hodnota 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

Prodejní cena bytu: 4 200 000 Kč

Dokončení celkem osmi bytů 3+1 s podlahovou plochou 72,3 m2. 
Ke každému bytu je i balkon 2,1 m2 a sklepní kóje 2 m2. Výše záloh pro 
budoucí fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně.  
B, měrná hodnota 138,9  kWh/(m2∙rok)** 

Prodejní cena bytu: 3 500 000 Kč 

Realizace druhé etapy přestavby bude obsa-
hovat výstavbu čtyř nových, zděných bytů, 
formou nadstavby nad stávající čtyř podlažní 
panelovou budovou. Celkem zde vzniknou:

Dva byty 3+kk s podlahovou plochou 82,2 m2 
s terasou 16,6 m2 a balkonem 1,7 m2,  sklepní 
kóje 2 m2. Výše záloh pro budoucí fond oprav 
SVJ: 25 Kč/m2 podlahové plochy bytu měsíčně.  
B, měrná hodnota 138,9  kWh/(m2∙rok)**

Prodejní cena bytu: 5 200 000 Kč

Dvě nadstandardní mezonetová studia 5+kk 
s podlahovou plochou 138,5 m2, s terasou 71 m2 
a balkonem 2,8 m2, sklepní kóje 2 m2. Výše záloh 
pro budoucí fond oprav SVJ: 25 Kč/m2 podla-
hové plochy bytu měsíčně. B, měrná hodnota 
138,9  kWh/(m2∙rok)**

Prodejní cena bytu: 8 000 000 Kč

Vizualizace I. etapa, kuchyně bytů 3+1 a 4+1

Vizualizace II. etapa, koupelna bytů 3+kk a 5+kk

Vizualizace II. etapa, open space bytů 3+kk a 5+kk

Vizualizace bytového domu

I. ETAPA

Generální přestavba objektu bude obsahovat ve své první etapě: 

II. ETAPA

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



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

Aktuální poptávka: / Brno-město /

BYTY
�	Hledám ke koupi byt ve-
likosti 1+1 nebo 2+1 v lokalitě 
Brno-Bys trc. Preferuji nejlépe 
byt v okolí ulic Ečerova, Kach lí-
ko va, Fleischnerova, Mar kův ky, 
Kubičková. Volný nej poz ději 
v říjnu, platba v ho tovosti.

) 732 915 770

�	Rodina hledá ke koupi dům 
v Obřanech nebo Maloměřicích, 
v dobrém technickém stavu, se 
zahrádkou a možností parkování. 

) 602 642 963

�	Koupíme nejlépe novější RD, 
stáří do 10 let, ale není pod mín-
kou, alespoň 4+1, se za hra dou 
popřípadě i s garáží. Lo ka lita Br-
no-By s trc, Kníničky nebo Žebětín.

) 603 571 112

RODINNÉ DOMY
�	Koupíme RD 4+1 v lokalitě 
Brně-Bosonohy. Dům nejlépe 
s ga ráží a možností další nadstav-
by. Hotovost. 

) 734 699 982

�	Koupím RD ve Sla ti ně. Menší 
pozemek je vítán. Uvítám i garáž. 
Nabídněte. Děkuji.

) 608 300 255

�	Koupím RD 3+1 a větší v Br-
ně-Líšni. Může být i řadový dům 
s men ší zahrádkou, dobrý stav, 
drobné opravy nevadí, průjezd, 
garáž nebo parkování u domu, 
napojení nejlépe na všechny sítě.

) 725 777 142

�	Hledám ke koupi RD v k.ú. 
Brno-Řečkovice. Ihned k nastě-
hování. Podmínkou zahrada min. 
300 m2 a garáž.

) 775 634 120

�	Hledám ke koupi RD v měst-
ské části Soběšice–Útěchov. 
Nejlépe s garáží a zahradou.

) 602 779 444

POZEMKY
�	Koupím v lokalitě Starý a No vý 
Lískovec pozemek pro vý stavbu 
menšího RD. Může být i se stav-
bou určenou k demolici. Děkuji.

) 773 334 120

�	Koupím stavební pozemek 
cca 1 000 m2 v Brně a okolí s do-
brou dostupností MHD do Brna. 
Popřípadě pozemek s domkem, 
určeným k demolici.

) 732 915 770

�	Koupím stav. pozemek v Brně 
do 500 m2, sítě na hranici. I starší 
dům ke kompletní rekonstrukci.

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

Byt 3+1+1 s garáží, Doubravník
Okres Brno-venkov, byt 3+1 s garáží, výměra 
72 m2 + místnost v podkroví. Nízké měsíční ná-
klady, vlastní plynový kotel, plastová okna, za 
domem zahrádka, k dispozici sklep. Byt má ve 
fondu oprav 90 000 Kč. G*** 
1 698 000 Kč )	605 022 928 
Měsíční splátka hypotéky: 5 259 Kč*

RD 2+1, Rohozec
Okres Brno-venkov, Rohozec, RD 2+1, ZP 180 m2, 
CP 250 m2. Dům ze smíšeného zdiva, částečně 
podsklepený, průjezd do dvora, dále hospodářské 
stavení. Sítě kompletní, Krásná okolní příroda, 
vhodné i jako chalupa. G**
890 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 2 757 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**
1 699 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 5 262 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, měrná hodnota 499 kWh/(m2∙rok)** 
2 000 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 6 191 Kč*

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, 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, 
klimatizace. G**

3 600 000 Kč )	725 777 142

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

Polyfunkční dům, Brno-Zvonařka
Okres Brno-město, novostavba 3patrového poly-
funkčního domu s možností nástavby dalších 
2 pater. Celková současná užitná plocha 2 100 m2. 
Všude vysokozátěžové podlahy. Vytápění tepel-
nými čerpadly. A, 56,6 kWh/(m2∙rok)**

Na dotaz v RK )	602 642 963

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

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**

7 000 Kč/měs. )	602 523 215

www.realitynamorave.cz6
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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. 

RD 3+1, Ochoz u Brna
Okres Brno-venkov, Ochoz u Brna. Prodej RD 
3+1 se zahradou a dvorem ve vyhledávané loka-
litě. Celková výměra 422 m2. Sítě: plyn, elektřina 
v mědi 230 a 400 V, obecní voda i kanalizace, 
vlastní garáž. G**
2 700 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 8 358 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**
3 400 000 Kč )	602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 10 524 Kč*

RD 3+1, Žatčany
Okres Brno-venkov, RD 3+1 s vnitřním bazé-
nem, garáží a dílnou. ZP 159 m2, CP 2 382 m2. 
Dům prošel v roce 2015 rekonstrukcí v hodnotě 
1 200 000 Kč (okna, koupelny, WC, voda, odpady, 
elektřina, topení, podlahy). G**
5 490 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 16 995 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. A, měrná 
hodnota 99 kWh/(m2∙rok)** 
3 450 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 10 681 Kč*

RD 4+1 se zahradou, Řícmanice
Okres Brno-venkov, Řícmanice. Prodej unikátní 
dřevostavby RD z období První republiky. Dům 
o dispozici 4+1 s garáží obklopuje pozemek o CP 
932 m2. Vyhledávaná lokalita s výbornou dostup-
ností do Brna. G** 
4 450 000 Kč )	608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 13 776 Kč*

RD 5+kk, Březina u Křtin
Okres Brno-venkov, Březina. Prodej pěkné dře-
vostavby rodinného domu 5+kk s garáží v nízko-
energetickém standardu. Pozemek o CP 597 m2, 
veškeré IS. Krásná lokalita s dobrou dostupností do 
Brna. B, měrná hodnota 107 kWh/(m2∙rok)** 
5 400 000 Kč )	725 777 142 
Měsíční splátka hypotéky: 16 715 Kč*

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+kk, Moravany u Brna
Okres Brno-venkov, Moravany u Brna. Prodej 
udržovaného dvoupatrového 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*

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 1 935 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.

930 Kč/m2 )	605 022 928

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**
3 700 000 Kč )	608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 11 453 Kč*

RODINNÉ DOMY
�	Hledáme ke koupi starší dům v Rados-
ticích, Tetčících, Střelicích, Omicích nebo 
blízkém okolí. Menší zahrádka vítána. Voda 
a sítě podmínkou. Děkuji za nabídky.
	 ) 608 300 255

�	Mladá rodina hledá ke koupi RD 3+1 
i více, s pozemkem min. 200 m2. Dům může 
být i před rekonstrukcí nebo novostavba. 
Lokalita Brno-venkov směr Moravany, Osto-
povice, Střelice, Rosice do 30 km od Brna.
	 ) 603 571 112

�	Pro mladou rodinu hledám ke koupi 
menší RD 3+1 v Telnici. Dům může být 
určený i k částečné rekonstrukci, ale ihned 
obyvatelný. Spěchá. Děkuji za nabídky.
	 ) 773 334 120

�	Koupím RD 4+kk v okolí Brna v klidné 
části do 30 km od středu. S garáží a zahra-
dou. Nejlépe samostatně stojící nebo krajní 
v řadové výstavbě.
	 ) 602 779 444

�	Koupím RD v okrese Brno-venkov, 
nej lépe v obci Želešice, Hajany, Ořechov, 
Silůvky. Ideálně se zahradou a garáží. Do-
mek je pro rodinu s dětmi a psem, ihned 
k na stěhování, drobné opravy domu nevadí.
	 ) 725 777 142

POZEMKY
�	Koupím stavební pozemek ve Vever-
ských Kníničkách. Velikost 400 m2 a více. 
Mám hotovost.
	 ) 734 699 982

�	Koupím pozemek na výstavbu RD v lo-
kalitě Deblín, Maršov, Lažánky nebo blíz-
kém okolí. Může být i chalupa určená k re-
konstrukci. Velikost pozemku min. 600 m2.
	 ) 775 634 120

�	Hledám ke koupi stavební pozemek 
mezi Kuřimí a Tišnovem. Sítě na hranici 
pozemku, pokud možno klidná lokalita. 
Dobrá příjezdová cesta.
	 ) 605 022 928

TOP Aktuální 
 poptávka: 
/ Brno-venkov /

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 
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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 4 380 m2, Dolní Loučky
Okres Brno-venkov, Dolní Loučky. Prodej staveb-
ního pozemku o výměře 4 380 m2 a šířce 17 m 
k výstavbě samostatného RD. Veškeré IS – plyn, 
voda, kanalizace a elektřina, jsou před pozemkem. 

500 000 Kč )	734 699 982

Zahrada 812 m2, Lomnička
Okres Brno-venkov, zahrada se zahradní chatkou 
14 m2, dřevník, gril s udírnou, sklep 13 m2 a skle-
ník, CP 812 m2, rozměry cca 15 m × 54 m. Zahra da 
je svažitá. Elektřina 230/400 V, voda užitková. 

520 000 Kč )	605 022 928

Stavební poz. 1 000 m2, Vysoké Popovice
Okres Brno-venkov, Vysoké Popovice. Prodej 
pěkného 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

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 2+kk, Tišnov
Okres Brno-venkov, zděná chata 2+kk, celková 
plocha 422 m2, zastavěná plocha 17 m2, pod-
sklepená, dřevník, skleník, příjezdová cesta, voda, 
elektřina, krb + kamna, projekt na stavbu chaty 
(domu) 3+kk o ZP 64 m2. G** 
1 050 000 Kč )	605 022 928 
Měsíční splátka hypotéky: 3 252 Kč*

Stavební pozemek 947 m2, Babice 
Okres Brno-venkov, Babice nad Svitavou. Prodej 
stavebního pozemku o výměře 947 m2 a uliční 
šíře 18 m k okamžité výstavbě samostatného 
RD. Veškeré IS – voda, kanalizace a elektřina, 
jsou na pozemku. 

1 690 Kč/m2 )	734 699 982

Chata 3+kk, Ivančice
Okres Brno-venkov, cihlová chata 3+kk s kamennou podezdívkou se 
2 NP a 1 PP, s letní kuchyní, vlastní studnou (kojenecká voda), elektřinou, 
televizí na satelitní příjem a zahradou s relaxačním zázemím. G**

1 400 000 Kč )	721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 4 334 Kč*

Stavební pozemky 16 994 m2, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej atraktivních stavebních pozemků 
o CP 16 994 m2 ve vyhledávané rezidenční lokalitě s výbornou dostup-
ností do Brna, i exitu D1. Výborná investiční příležitost!

Na dotaz v RK )	608 911 775
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BYTY
�	Koupím byt pro okamžité nastěho-
vání v části Brno-venkov, nejlépe Blu či-
na, Hrušovany u Brna, popřípadě Židlo-
chovice. Platím hotově.

) 773 233 888

�	Koupíme byt v obci Mokrá-Horákov, 
2+1 v jakémkoliv stavu. Máme předjed-
nanou hypotéku.

) 737 933 326

RODINNÉ DOMY
�	Pro rodinu s dítětem hledám ke koupi 
rodinný dům bez nutnosti rekonstrukce. 
Ideálně Zbýšov u Brna, Rosice, Oslavany, 
Ivančice a okolí. Neváhejte mě kontakto-
vat, předem děkuji za Vaši nabídku.

) 608 717 674

�	Koupím dům jižně od Brna do 20 km, 
dobrá dopravní dostupnost, Modřice, okolí 
Rajhradu atp. Volejte, přijedu se podívat.

) 602 642 963

�	Koupím RD 4+1 v Borači, který by se 
dal využívat jako celoročně obyvatelná 
chalupa. S menším zahradou. Děkuji.

) 773 334 120

�	Koupím větší byt 3+1 nebo 4+1 ve 
Šlapanicích, Bedřichovicích. Po rekonstruk-
ci, nebo rovnou novostabu. Nej lépe s bal-
konem či terasou a s výtahem. Preferuji 
vyšší patra s výhledem. Nabídněte!

) 608 911 775

�	Hledám ke koupi byt 3+1 případně 
i 2+1 v lokalitě Ořechov, Želešice a okolí 
do 10 km. Byt může být i k rekonstrukci.

) 777 144 642

Aktuální  poptávka: / Brno-venkov /

POZEMKY
�	Koupím za hotové chatu s menším 
pozemkem nebo pozemek k rekreačnímu 
využití, nejlépe v okolí Lomnice, Lomnička, 
Šerkovice, Železné. Nabídněte.

) 776 446 335

�	Hledám ke koupi zasíťovaný staveb-
ní pozemek v okolí Moravských Bránic. 
Podmínkou je rovinatý pozemek a určený 
k okamžité stavbě RD.

) 737 950 001

�	Koupím stavební pozemek o velikos-
ti 600 m2 ke stavbě RD-bungalovu. Sítě 
u po zemku, nejlépe lokalita Mokrá-Horá-
kov, Tvarožná, Kovalovice, Pozořice.

) 721 610 512

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

RODINNÉ DOMY
�	Hledáme ke koupi větší 
RD severně od Brna, někde 
v oblasti Mo rav ského krasu. 
Slunná zahrada a solidní stav 
podmínkou.
	 ) 602 642 963

�	Hledáme ke koupi rodinný 
dům nebo chalupu v lokalitě 
směr Rájec-Jestřebí, Bořitov, 
Suchý. Nabídněte, spěchá.
	 ) 603 571 112

�	Hledám ke koupi RD 3+1 
nebo 4+1 v Lysicích. Se za-
hradou a garáží. Nebo ales-
poň parkovacím stáním. 
	 ) 773 334 120

POZEMKY
�	Koupíme stavební poze-
mek 600–1 000 m2 určený 
k výstavbě RD. Sítě v blízkosti 
pozemku a územní rozhod-
nutí podmínkou.
	 ) 776 446 335

�	Hledáme ke koupi staveb-
ní pozemek v Rájci-Jestřebí. 
Min. velikost 450 m2 a šíře 
10 m. Sítě musí být v rozum-
ném dosahu. Peníze máme 
nachystané.
	 ) 734 699 982

�	Koupím pozemek na vý-
stavbu RD v Blansku. Podmín-
kou inženýrské sítě v dosahu. 
Po žaduji šíři po zem ku min. 
12 m a velikost 700 m2.
	 ) 775 634 120

TOP Aktuální  poptávka: / Blansko /

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

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

Nájemní dům, 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

Komerční objekt, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, dvoupodlažní dům 8+1, zrekonstruovaný z bývalé 
školní budovy, se zahradou 541 m2, vinným sklepem, dílnou, 2garáží, 
2 koupelnami, WC, s velkými slunnými a prostornými místnostmi. G**

3 500 000 Kč )	602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 10 834 Kč*

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

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

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

Brno-venkov

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Pro své klienty s finanční 
hotovostí hledám ke koupi 
menší byty v Brně a okolí 
do 15 km. Stav bytu ani po-
loha nerozhoduje. Žádné 
další podmínky.

realitní makléřka Jana Bradáčová
) 776 446 335, bradacova@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

Hledám ke koupi pro své 
klienty byt 1+1 nebo 2+1 
v OV. Balkon a sklep pod-
mínkou. Lokality: Kohou-
tovice, Stránice, Pisárky, 
Komín, Královo Pole, Řeč-
kovice. Za nabídky děkuji.

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

Pro 5člennou rodinu hle-
dám ke koupi RD v Brně 
a blízkém okolí. Dostup-
nost MHD, garáž a okolní 
pozemek výhodou. Může 
být i před rekonstrukcí. 
Děkuji za nabídku či do-
poručení.

realitní makléř Hynek Machalík
) 602 779 444, machalik@e-finance.eu

Pro své klienty s připrave-
nou hotovostí hledám ke 
koupi stavební pozemky 
v okolí Brna a Blanska. Po-
zemky rovinaté, orientova-
né na jih, sítě na pozemku. 
Děkuji za nabídky.

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

Pro finančně připravené-
ho klienta hledám ke koupi 
byt 1+1 nebo 2+kk pouze 
v OV v Brně, nejlépe lo-
kalita Líšeň nebo Lesná. 
Raději novostavbu či byt 
po rekonstrukci. Děkuji za 
nabídky.

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



BYTY
�	Koupím byt ve Velkých Opatovicích, min. 
2+1 a větší v osobním nebo druž stevním 
vlastnictví, balkon a sklep není podmínkou.

) 737 933 326

�	Hledám ke koupi pěkný, udržovaný byt 
3+1 s bal konem a sklepní kójí v lokalitě 
Olešnice a okolí do 20 km.

) 777 144 642

�	Zajištěný pár hledá ke koupi středně 
velký byt v Boskovicích nebo okolí. Finance 
máme vyřešeny, koupě spěchá. 

) 608 717 674

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD 3+1 s garáži v lokalitě obcí 
Kunštát nebo Lysice na vlastním pozemku 
do 1 000 m2. Rekonstrukce nebo dostavba 
nevadí. Podmínkou jsou kompletní sítě.

) 605 022 928

�	Koupíme starší rodinný domek v Li-
půvce, Svinošicích, Šebrově, Lažanech nebo 
blízkém okolí. Voda a elektřina podmínkou. 
Nabídněte. Děkuji.

) 608 300 255

�	Koupím byt 3+kk v Černé Hoře v okrese 
Blansko. Byt může být i před rekonstrukcí, 
cena dle stavu bytu.

) 737 950 001

�	Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Blansku 
a přilehlém okolí s možností dokoupení 
garáže – není podmínkou. Byt bez dalších 
větších investic v klidnější části města. Balkon 
podmínkou. Financování zajištěno.

) 605 022 928

Aktuální  poptávka: / Blansko /

�	Hledám ke koupi chalupu s pozemkem 
v okolí Blanska, i před rekonstrukcí. Objekt 
by měl být dobře přístupný a samostatně 
stojící v přírodní lokalitě.

) 602 779 444

�	Hledáme ke koupi dům ve Velkých Opa-
tovicích a nejbližším okolí směrem k Brnu. 
Určený k rekonstrukci, s velkým pozemkem 
na ro vině. Základní inženýrské sítě voda 
a elektřina podmínkou. Spěcháme!

) 608 911 775

�	Hledám ke koupi RD v obci Olešnice 
a okolí, dům se zahradou v dobrém stavu, 
ihned k bydlení.

) 725 777 142

POZEMKY
�	Hledám ke koupi stavební pozemek pro 
stavbu rodinného domu v lokalitě obce 
Adamov.

) 773 233 888

�	Hledáme ke koupi stavební pozemek 
o velikosti minimálně 500 m2 v okolí obcí 
Rájec-Jestřebí a Ráječko. Nejlépe s možností 
ihned stavět RD.

) 721 610 512

�	Koupíme zasíťovaný pozemek o min. 
výměře 700 m2 ke stavbě rodinného domu. 
Nejlépe Blansko a okolí (Klepačov, Rudice, 
Olomučany).

) 732 915 770

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

BYTY
�	Hledáme ke koupi byt 3+1 v Krásensku 
a okolí. Balkon je vítán. Stav bytu nerozhodu-
je. Děkuji za nabídky.
	 ) 608 300 255

RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi RD 4+1 s parkovacím 
stáním okolo Slav kova u Brna nebo Vážan 
nad Litavou. Vlastní pozemek bez věcných 
břemen, sítě: elektřina, kanalizace, voda. Fi-
nan cování zajištěno.
	 ) 605 022 928

�	Koupím rodinný dům ve Vyškově, popří-
padě v blízkosti Vyškova. Může být se za-
hradou nebo i zemědělská usedlost, úpravy 
a rekonstrukce nevadí. Děkuji za nabídky.
	 ) 608 717 674

�	Koupím dům 3+1 a větší v Hruškách u Br-
na a okolí. Dům musí být částečně ihned 
obyvatelný. Výhodou je dům se zahradou.
	 ) 602 779 444

�	Koupím RD v Rousínově. Ihned obyvatelný 
dům nejlépe se sedlovou střechou, zahradou 
popřípadě garáží nebo parkovacím místem.
	 ) 737 950 001

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.

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 4+kk, Krasová
Okres Blansko, Krasová, prodej nadstandardně 
vybavené, dokončené novostavby rodinného 
domu s pozemkem 808 m2, kryté parkovací stání, 
veškeré sítě, plynový kotel, krb. Nádherné místo 
v klidu na kraji obce. B, 94 kWh/(m2∙rok)** 
4 990 000 Kč )	602 523 215 
Měsíční splátka hypotéky: 15 477 Kč*

Stavební pozemek 6 686 m2, Obora 
Okres Blansko, Obora. Prodej stavebního po-
zemku o výměře 6 686 m2 na okraji obce. Sítě 
na hranici pozemku, šíře pozemku 59 m. Dle 
územního plánu je pozemek určen k zástavbě 
rodinného bydlení. 

400 Kč/m2 )	725 777 142

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

Byt 1+1, Adamov, Sadová 
Okres Blansko, Adamov. Prodej bytu 1+1 s krásným 
výhledem. Bytový dům po revitalizaci v klidné okra-
jové části s nádhernou okolní přírodou. Lokalita 
s výbornou dostupností do Brna, Blanska, IDOS, 
vlak. B, měrná hodnota 116 kWh/(m2∙rok)**
1 050 000 Kč )	608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 3 252 Kč*

RD 6+1, Ostrov u Macochy
Okres Blansko. Prodej RD 6+1, 375 m2 k celkové 
rekonstrukci, se zahradou 585 m2 na velmi 
pěkném místě v Ostrově u Macochy. Dům je na-
pojen na elektřinu, obecní vodovod a kanalizaci. 
Plyn před domem. F, 393 kWh/(m2∙rok)** 
990 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 3 067 Kč*

RD 5+2, Milonice
Okres Vyškov, Milonice. Prodej dvoupodlažního 
řadového RD s terasou, garáží, hospodářskými 
budovami a velkou zahradou s mlatem. Dům 
je cihlový, byl postaven v roce 1975 a je dobře 
udržovaný. G** 
2 200 000 Kč )	608 911 775
Měsíční splátka hypotéky: 6 810 Kč*

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 podzim 2016. Sítě elektřina, 
voda, kanalizace. B, 120 kWh/(m2∙rok)** 
3 400 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 10 524 Kč*

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

Stavevní pozemek 879 m2, Lipovec
Okres Blansko, prodej pozemku pro stavbu rodin-
ného 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
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Blansko 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



RODINNÉ DOMY
�	Hledám ke koupi rodinný dům v obci Velké 
Němčice, Hustopeče a okolí, zahrada pod-
mínkou, stav domu k okamžitému bydlení, 
drobné opravy domu nevadí.
	 ) 725 777 142

�	Koupíme středně velký RD se zahradou 
a dobrou dostupností do Brna (do 30 min. 
autem) směrem na Hodonín. Platíme hotově.
	 ) 602 642 963

BYTY
�	Hledáme ke koupi byt 3+1 v Hodoníně, 
nejlépe po rekonstrukci. Lze i panelový typ.
	 ) 721 610 512

TOP Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

Hodonín, Břeclav,  
Znojmo

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

BYTY
�	Koupím byt v Rousínově. Stav ani vlast-
nictví nerozhoduje. Akceptuji jakou koliv 
nabídku. Platím hotově. Děkuji.

) 602 642 963

�	Hledám ke koupi byt o velikosti 2+1 
až 4+1 ve městě Ivanovice na Hané, po-
případě v blízkém okolí. Balkon výho dou.

) 775 634 120

�	Koupím byt v OV 1+1, Bu čovice. S bal-
konem nebo lodžií a s vý tahem. Děkuji.

) 773 334 120

�	Koupím menší byt po rekonstrukci 2+1 
Brankovice, Milonice a okolí.

) 777 144 642

�	Hledám ke koupi RD v Brankovicích 
a okolí. Možno i k rekonstrukci.

) 773 233 888

�	Hledáme ke koupi rodinný dům v Iva-
novicích na Hané se zahradou, ihned k by-
dlení nebo k menším opravám.

) 737 933 326

�	Manželé hledají ke koupi starší rodin-
ný domek v oblasti Pustiměř a okolí. Dis-
pozice min. 2+1 se zahradou.

) 603 571 112

�	Koupím rodinný dům 3+1 v Bu čo-
vicích. Ideálně ihned obyvatelný. Může být 
samostatně stojící nebo i rohový. Garáž 
a velká zahrada výhodou.

) 734 699 982

�	Hledáme ke koupi byt min. 3+1 ve 
Slavkově. Po rekonstrukci, revitalizaci, 
nebo nejlépe novostavbu. Podmínkou je 
klidná část města!

) 608 911 775

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

) 721 610 512

RODINNÉ DOMY
�	Hledáme ke koupi RD v okre se Vyškov 
k okamžitému nastě hování, možná i menší 
rekonstrukce. Zahrada a garáž vítány. Fi-
nanční krytí zajištěno.

) 776 446 335

Aktuální  poptávka: / Vyškov /

�	Koupíme rodinný dům 4+1 ve Vyškově 
nebo v blízkém okolí, větší zahrada a garáž 
vítána.

) 732 915 770

�	Hledám ke koupi rodinný dům 3+1 
a větší v obci Nesovice, Brankovice, Sno-
vídky a okolí, okres Vyškov. Nejlépe dům 
po rekonstrukci, ale není podmínkou, 
garáž a menší zahrádka výhodou, poze-
mek min. 300 m2.

) 725 777 142

�	Koupím RD 4+1 a větší s menším po-
zemkem, garáží nebo parkovacím stáním 
v okrese Vyškov. Nejraději novostavbu 
nebo dům po kompletní rekonstrukci. 
Vzdálenost max. 25 km od Brna.

) 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. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.

RD 3+kk, mlýn, zahrada, 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** 
4 000 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 12 381*

Stavební pozemek 1 000 m2, Bošovice
Okres Vyškov. Prodej stavebního pozemku pro 
RD 1 000 m2 v obci Bošovice. Elektřina, voda, 
plyn u hranice pozemku, kanalizace cca 50 m od 
parcely. Uliční šíře cca 25 m. Možnost realizace 
stavby na klíč.

1 000 Kč/m2 )	777 144 642

Chata 3+1, Nížkovice
Okres Vyškov, Nížkovice. Prodej zděné chaty 3+1 
na vlastním pozemku v krásném a klidném místě. 
Zpevněná příjezdová komunikace až k chatě. Do 
chaty zavedena vodovod a elektřina 230 V. G** 

800 000 Kč )	737 933 326  
Měsíční splátka hypotéky: 2 477 Kč*

DB 3+1, Suchov
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

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*

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*

www.brnenske-byty.cz 11

Vyškove-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555
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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
�	Hledáme ke koupi byt 2+1 nebo 3+1 
v Podivíně. Balkon vítán. Spěchá, za nabíd-
ky děkujeme.

) 608 300 255

�	Pracující zajištěný muž koupí středně 
velký byt v Moravském Krumlově nebo 
okolí do 10 km. Finance mám vyřešeny, 
koupě spěchá. Děkuji za nabídky.

) 608 717 674

�	Hledám ke koupi byt v OV 1+1 nebo 
2+kk ve Znojmě. Nejlépe byt po re-
konstrukci či novostavbu. Ne přízemí. 
Financování zajištěno. Děkuji za nabídky.

) 773 334 120

�	Koupím RD na Břeclavsku pro klienta 
s vážným zájmem, i k rekonstrukci. Platba 
v hotovosti.

) 773 233 888

�	Hledám ke koupi rodinný dům se 
zahradou v klidné lokalitě v okolí Znojma. 
Dům musí být ihned obyvatelný.

) 737 950 001

�	Hledáme ke koupi RD v okre se Břec lav, 
novo stavbu nebo dům v dobrém stavu, 
nutná zahrada.

) 737 933 326

�	Koupím menší RD v lokalitě Klobouky 
u Brna nebo v blízkém okolí. Zahrada 
a garáž vítána.

) 732 915 770

�	Koupím byt 2+1 až 4+1 v Hodoníně. 
Podmínkou balkon nebo lodžie a garáž.

) 775 634 120

�	Hledám ke koupi byt po rekonstrukci 
4+1 v Hodoníně. Balkon, lodžie a sklepní 
kóje výhodou.

) 777 144 642

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD 4+1 v okolí Novomlýn-
ských jezer, dům i ke rekonstrukci nebo 
dostavbě, podmínkou je vlastní pozemek 
cca 1 000 m2 a kompletní sítě. Hotovost je 
samozřejmostí. Za nabídky děkuji.

) 605 022 928

Aktuální  poptávka: / Hodonín, Břeclav, Znojmo /

�	Hledáme ke koupi RD s dispozicí 4+1, 
4+kk, 5+1, 5+kk v Břeclavi a blízkém okolí. 
Nejlépe dům po rekonstrukci. Přímá plat-
ba. Nabídněte.

) 776 446 335

�	Koupím menší RD v Břeclavi a okolí.
) 602 779 444

�	Koupím dům 3+1 nebo větší v Břec-
lavi. Ihned k nastěhování. Řadovka mi 
nevadí, samostatně stojící nebo rohový 
je výhodou. 

) 734 699 982

�	Hledáme ke koupi RD ve Znojmě nebo 
okolí. Dispozice 4+1 i s garáží, může být 
starší k rekonstrukci. Nabídněte.

) 603 571 112

* 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 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*

Pozemek ke komerci 2 652 m2, Hustopeče
Okres Břeclav, pozemek o velikosti 2 652 m2 leží 
v průmyslové zóně na výpadovce z Hustopečí 
na BV. Šířka 15 m, délka 182 m. Pozemek je ze 
2/3 oplocený a jsou na něm betonové desky 
pro kontejnery. 

290 000 Kč )	721 610 512

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 objekt, Hustopeče u Brna
Okres Břeclav, Hustopeče u Brna. Prodej ko mer-
čního objektu s pozemkem na ulici Bra tislavská. 
Celkem 6 956 m2, příjezd pro kamiony, sítě, 
výborná poloha objektu u dálnice D2, odbočovací 
pruh do areálu. G** 

14 900 000 Kč )	725 777 142

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. G** 

310 000 Kč )	777 144 642

Zahrada 1 375 m2 s chatkou, Břeclav
Okres Břeclav, zahrada 1 375 m2 s chatkou a vino-
hradem nedaleko řeky Dyje. Krásná rovná zahrada 
s příjezdem až na pozemek. Vhodná k relaxaci 
a k odpočinku. 

450 000 Kč )	721 610 512
Měsíční splátka hypotéky: 1 392 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*Pro více informací volejte makléře )	734 699 982

Zahájen prodej stavebních pozemků v Bohuticích
Široký výběr stavebních parcel v rozmezí od 520 m2 do 1 397 m2. Okres Znojmo, Bohutice. Prodej 
21 stavebních pozemků v lokalitě "Panská zahrada" pro výstavbu samostatně stojících rodinných domů. 
Dokončení inženýrských sítí a cest 09/2016. Více informací u makléře.

 JEDINEČNÁ 
MOŽNOST VÝBĚRU POZEMKU MEZI 

PRVNÍMI!
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Hodonín, Břeclav,
Znojmo

e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555
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Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jindřichův Hradec

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

RODINNÉ DOMY
�	Koupím RD 2–3+1 s pozemkem od 500 m2 

ve Velkém Meziříčí a okolí do 20 km, napojený 
na sítě nebo s možností napojení. Výhodou 
garáž, vjezd na pozemek, klidná ulice, blízkost 
lesa. Cena dle stavu. 
	 ) 777 144 642

�	Hledáme ke koupi novější rodinný dům 
min. 3+1 s menší zahrádkou kolem Bystřice 
nad Perštejnem. Ne u hlavní cesty. 
	 ) 721 610 512

CHATY, CHALUPY
�	Hledám ke koupi chatu, chalupu, zahradní 
nebo rekreační domek, a to i k rekonstrukci 
na Vysočině, nejlépe na Jihlavsku. 
	 ) 773 233 888

�	Hledám ke koupi na Vysočině chalupu ne-
bo venkovské stavení se zahradou, zavedenou 
elektřinou a vodou.
	 ) 737 933 326

�	Hledám ke koupi chalupu v okolí Nového 
Města na Moravě.
	 ) 777 144 642

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

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

) 732 915 770

RODINNÉ DOMY
�	Hledáme ke koupi malý domek 
se za hra dou, zasíťovaný v Křižanově, 
Jívoví, Koz lově nebo okolí. Stav domu 
nerozhoduje. Nabídněte. Děkujeme.

) 608 300 255

�	Hledám ke koupi RD v k.ú. Žďár 
nad Sázavou. Velikost alespoň 3+1. 
Rekonstrukce nevadí, podmínkou 
za hrada min. 900 m2.

) 775 634 120

�	Koupíme starší RD k rekre aci 
na Vy sočině. Může být i v hor ším 
stavu. Pokud možno větší pozemek 
s pěkným výhledem. Platba hotově.

) 734 699 982

�	Koupíme RD k rekreaci a budou-
címu trvalému bydlení v okolí Věch-
no va. Může být i k rekonstrukci, cena 
dle stavu. Podmínkou IS a příjezd po 
zpevněné komunikaci. Děkujeme!

) 608 911 775

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

POZEMKY
�	Hledáme ke koupi vhodný poze-
mek k výstavbě rekreačního zařízení 
v okolí Nového Města na Moravě 
s minimální rozlohou 5 000 m2. Blíz-
kost inženýrských sítí a po tvr zující 
územní plán podmínkou obchodu.

) 776 446 335

CHATY, CHALUPY
�	Pro manželský pár středního vě-
ku hledám ke koupi RD, cha lupu, 
chatu na vysočině. Lokalita do 10 km 
v blízkosti většího města. Nemovitost 
by měla být vhodná k celoročnímu 
bydlení. Děkuji za nabídky.

) 608 717 674

�	Koupím velkou chatu nebo cha-
lupu na Třebíčsku s přileh lým po-
zemkem (pastvinou či za hra dou). 
S dobrou dostupností a v pří jem ném 
prostředí. I před rekonstrukcí.

) 602 779 444

�	Hledáme ke koupi chatu nebo 
chalupu v okolí Nového Města na 
Moravě. S vlastním pozemkem, elek-
trickými sítěmi a vodou.

) 603 571 112

�	Koupíme k přestěhování a trva-
lému bydlení rekreační objekt nebo 
dům na Vysočině. Na klidném místě 
s čerstvým vzduchem a základními 
inženýrskými sítěmi.

) 602 642 963

�	Koupím chalupu z Brna směrem 
Vysočina nebo Drahanská vrchovina. 
Nejlépe samota, stav ne rozhoduje, 
pozemek min. 500 m2, samostatně 
stojící, příroda, lesy, rybník.

) 725 777 142

�	Hledám ke koupi chatu nebo cha-
lupu s men  ším pozemkem v okr. Hav-
líč kův Brod se zavedenou el. a vodou.

) 737 950 001

�	Koupím chalupu na Vysočině oko-
lo Nového Města na Moravě. Pokud 
je nutná kompletní rekonstrukce, 
tím lépe. To znamená, že stav vůbec 
nerozhoduje. Prosím nabídněte.

) 605 022 928

�	Koupím malý dům bez prove-
dených rekonstrukcí čehokoliv v okolí 
Náměště nad Oslavou. Nepožaduji 
žádné pozemky a pole, nejsem za-
hradní typ, ale naopak potřebuji 
pros tory jako je garáž a dílna, sklad.

) 602 642 963

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

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

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 o celkové ploše 
4 296 m2. Atraktivní investiční příležitost. Cena 
včetně kompletního vybavení. G**

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

DB 3+1, Žďár nad Sázavou
Okres Žďár nad Sázavou, DB 3+1 71 m2, s balko-
nem 75,88 m2 + sklepní kóje, 11. NP se 2 výtahy, 
sušárna/kolárna. Plastová okna, digitální měřiče 
tepla, nová kuchyňská linka včetně spotřebičů 
(2010). G***

1 879 000 Kč )	608 717 674

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*

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

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

Naši realitní specialisté 
hledají pro své klienty:

Pro brněnskou developer-
skou společnost hledám ke 
koupi starší nájemní dům 
v Brně. K opravě či celko-
vé rekonstrukci, mi nimál ně 
o 3 bytových jed notkách, 
do 25 000 000 Kč.

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

Pro své klienty s hotovostí 
hle dám ke koupi přízem-
ní RD 3–4+1 se zahrádkou 
a dob rým spojením do Br-
na. Ihned obyvatelný, po 
re kon strukci nebo novo-
stavbu, napojený na sítě. 
Parkování na vl. pozemku, 
garáž, klidná boční ulice.

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

Pro klienty s hotovostí hle-
dám ke koupi byt nebo 
rodinný dům v oblasti Br-
no-venkov, oblast směrem 
Rousínov, Ivančice. Nutné 
úpravy nevadí.

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

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

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

Pro své klienty hledám ke 
koupi střední až větší byt 
v lo kalitě Žebětín, Bystrc, 
Ko hou tovice. Byt by měl 
být v dobrém stavu, vhod-
ný o kam žitému užívání. 
V pří pa dě zajímavé ceny 
mů že být i k rekonstrukci.

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

Chcete zde vaši nemovitost 

INZEROVAT 
ZDARMA?

Volejte nám na 
725 541 414



* 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 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 1 026 m2, Záblatí
Okres Žďár nad Sázavou, Osová Bítýška, Záblatí. 
Prodej stavebního pozemku o výměře 1 026 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

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 ve-
likosti 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

Pozemky 16 767 m2, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, pozemky o výměře 
16 767 m2, v současné době jako trvalé travní 
porosty. Je zažádáno o změnu územního plánu na 
pozemky k rekreaci s chovem koní. Šířka 105 m2, 
délka cca 150 m2.

2 515 050 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 2+1, Tasov
Okres Žďár nad Sázavou, RD 2+1, zastavěná plocha 250 m2, pozemek 
1 141 m2. Prodej venkovského stavení vhodného pro trvalé bydlení 
i rekreaci. Dům je v dobrém stavu a je ihned obyvatelný. G**

1 400 000 Kč )	608 717 674
Měsíční splátka hypotéky: 4 334 Kč*

Pronájem prostor v komerční budově na ulici Žižkova, Jihlava
Majitel budovy Globus na ulici Žižkova v Jihlavě nabízí dlouhodobý pro-
nájem volných obchodních, skladovacích a kancelářských prostor. Za bu-
dovou je k dispozici parkoviště na vlastním poz. s kapacitou až 25 vozidel.
• Výběr z více variant obchodních, skladovacích a kancelářských prostor
• Výhodná poloha v blízkosti centra města
• Výborná dopravní dostupnost, vlastní parkoviště
• Možnost umístění reklamy na fasádě objektu
PENB třídy G**

od 1 200 Kč/m2/rok )	606 343 237

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

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, měrná hodnota 
99 kWh/(m2∙rok)** 
3 450 000 Kč )	734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 10 681 Kč*
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Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, 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



* 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. 

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 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*

Chalupa 4+kk, Sejřek
Okres Žďár nad Sázavou, chalupa 4+kk, užitná plo-
cha 89 m2, celková plocha včetně lesa 3 462 m2, 
krásná kachlová kamna, rekonstrukce v roce 2000 
(rozvody, omítky, odizolování, koupelna, tarasy 
pod plot, atd.). Klidné slunné místo. G**
2 799 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 8 667 Kč*

Chalupa, zahrada, Svojanov
Okres Svitavy, Svojanov. Prodej chalupy na polo-
samotě 100 m od hradu Svojanov se zahradou 
o celkové výměře 4 215 m2, krásné místo. Chalupa 
je napojena na elektřinu, voda vlastní, kanalizace 
jímka. G**
790 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 2 448 Kč*

Chata 4+1, Časlavice 
Okres Třebíč, chata 4+1, ZP 49 m2, CP 914 m2. 
Dřevěná, podsklepená chata na vlastním pozemku 
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*

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

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 
využití. Možnost výstavby až 3 rodinných domů, 
či rekreačního objektu.

2 100 000 Kč )	608 911 775

Bytový dům 4× byt, Rudník
Okres Trutnov. Prodej bytového domu se čtyřmi 
byty, garáží, sklepem a pozemkem 921 m2 v obci 
Rudník v části Arnultovice. Byt 2+1, 2+1, 2+kk 
a 4. byt není zcela dokončen. G**

4 000 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 12 381 Kč*

Trutnov

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**
1 150 000 Kč )	734 553 978
Měsíční splátka hypotéky: 3 562 Kč*

Svitavy, Ústí n. Orlicí

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

Rozestavěný penzion, Horní Lipová
Okres Jeseník, prodej hrubé stavby rozestavěného 
třípodlažního penzionu s pozemky o výměře 
9 822 m2. Veškeré inženýrské sítě, celkem 11 dvou-
pokojových apartmánů s balkony, restaurace, 
kuchyně a zázemí. G**

7 450 000 Kč )	602 523 215

Jeseník

Další nabídku více jak 

300 nemovitostí 
najdete na našem webu 

www.e-finance-reality.cz 

www.brnenske-byty.cz 15

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

Žďár nad Sázavou, 
Třebíč, Jindřich. Hradec

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



TOP nemovitosti v naší nabídce

1 240 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 3 839 Kč*

Byt 2+1 se zahrádkou, Rajhrad
• Samostatný byt 54 m2 v dvorním traktu
• Sklep, 2× kůlna, zahrádka s posezením
• Možnost rozšíření na 3+1
• Klidné, tiché místo k bydlení
• Výborná dostupnost do brna
• Veškerá občanská vybavenost
PENB třídy G*** 

2 400 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 7 429 Kč*

RD 4+kk, Špitálská, Slavkov
• Dům po kompletní rekonstrukci
• Ihned k nastěhování
• Připojen na inženýrské sítě
• Dům řádně zkolaudován
• Atraktivní lokalita 
• Veškerá občanská vybavenost
PENB třídy C, měrná hodnota 107 kWh/(m2∙rok)** 

6 290 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 19 471 Kč*

RD 4+kk se zahradou, Nebovidy
• Moderní cihlová novostavba
• Provedení stavby v nadstandardu
• Okraj obce, klidné místo u lesa
• Vynikající dostupnost do centra
• Možnost designových změn před dokončením
• Výborná dispozice domu
PENB třídy C, měrná hodnota 193 kWh/(m2∙rok)** 

* 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.

6 400 000 Kč )	777 144 642
Měsíční splátka hypotéky: 19 810 Kč*

RD 4+1 s garáží, Drásov
• Novostavba provedená v nadstandardu
• Možnost dispoziční změny až 7+1
• Možnost designových změn
• Kolaudace zima 2016–2017
• Výborná dostupnost do brna
• Klidné místo s výhledem do krajiny
PENB třídy B, měrná hodnota 82 kWh/(m2∙rok)**

4 299 000 Kč )	605 022 928
Měsíční splátka hypotéky: 13 310 Kč*

Zemědělská usedlost 4+1, Jamné u Tišnova
• Klidné místo
• Dům po částečné rekonstrukci
• Volný půdní prostor pro vestavbu
• Hospodářské budovy
• Uzavřený dvůr
• Na pozemku protéká potůček
PENB třídy G**

990 000 Kč )	725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 3 067 Kč*

RD 4+kk se zahradou, Třesov
• Dům vhodný k bydlení i rekreaci
• Celková výměra pozemku 1 113 m2

• Velká zahrada oplocena, stavební místo
• Dům připojen na plyn, elektřinu a vodu
• Průjezd na dvůr i do zahrady
• Atraktivní lokalita, Dalešická přehrada
PENB třídy G**

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


