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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 pro své klienty s hotovostí
byty v osobním nebo družstevním
vlastnictví v Brně – Bystrc, Kohouto
vice, Kr. Pole, Řečkovice, Bohunice,
Nový a Starý Lískovec, Lesná, Štýřice,
Jundrov a Komín. Byt v jakémkoli
stavu, lodžie nebo balkon výhodou.
realitní makléř senior Tomáš Šmídek
) 725 777 142, smidek@e-finance.eu

Pro významného klienta hledám
ke koupi ornou půdu za účelem
provozování zemědělské činnosti,
a to v celém okrese Brno-venkov.
Současný nájem jinému zemědělci
není na závadu. Finance zajištěny.
Děkuji za nabídky.

Byt 2+kk, Žabovřesky
Okres Brno-město, Žabovřesky. Prodej pěkného slunného bytu OV
2+kk po částečné rekonstrukci v 2. NP cihlového domu s balkonem
na ulici Mozolky. Celková výměra 44 m2. Ihned k nastěhování.
Měsíční náklady cca 3 000 Kč vč. energií a fondu oprav. G***
2 750 000 Kč
) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 8 455 Kč*

Byt 2+kk se zahradou, Kamechy
Okres Brno-město, přízemní byt se zahradou v osobním vlastnictví,
2+kk, celková podlažní plocha 60 m2, obývací pokoj, kuchyňský kout,
ložnice, chodba, koupelna, WC, komora, terasa, zahrada 66 m2 je
přístupná z obývacího pokoje i z ložnice. G***

Byt OV 2,5+1, Merhautova, Černá Pole
Okres Brno-město, Merhautova. Prodej bytu v OV 2,5+1 ve 4. NP
v cihlovém domě o výměře 82 m2, k bydlení nebo podnikání. Nová
okna, nová fasáda z ulice, zateplení ze dvora. Vlastní plynový kotel.
K dispozici společná udržovaná zahrádka a dvůr. G***
3 800 000 Kč
) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 11 683 Kč*

Byt OV 4+1, Oblá, Nový Lískovec
Okres Brno-město, Nový Lískovec. Prodej bytu 4+1 v OV s lodžií na
ulici Oblá. Byt se nachází v 1. NP panelového domu s výtahem po
revitalizaci. Celková výměra bytu 78 m2, lodžie, sklep, zděné jádro.
Dům prošel celkovou revitalizací. G***
3 990 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 12 267 Kč*

3 695 000 Kč

)

602 642 963

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

Pro své klienty hledám ke koupi rodinné domy, byty a pozemky v Brně
a okolí. Podle konkrétních okolností
zvážím i zahrady s možností budoucí výstavby. Těším se na Vás.

realitní makléř Mgr. Petr Kotál
) 602 200 430, kotal@e-finance.eu

Hledám ke koupi pro své klienty
stavební pozemek o minimální rozloze 500 m2 pro stavbu rodinného
domu jižně od Brna, nejlépe v okolí
10 km od Židlochovic. Financování
zajištěno.
realitní makléř Michal Nečekal
) 732 858 907, necekal@e-finance.eu

Hledám k prodeji rodinný dům
v Brně se zahradou a vjezdem na
pozemek. Menší rekonstrukce nevadí. Nabídněte.

realitní makléřka Petra Matyášková
) 734 537 300, matyaskova@e-finance.eu

Pro klienty s hotovostí poptávám ke
koupi rodinný dům, chalupu, chatu,
stavební pozemek k rekreačním účelům v Brně a okolí. A to v lokalitách
Žebětín, Bystrc, Kníničky, Rozdrojovice, Veverská Bítýška, Rosice.
realitní makléř Ing. Najdat Salami, Ph.D.
) 775 354 110, salami@e-finance.eu

Byt 2+1, Brno-Líšeň
Okres Brno-město. Byt 2+1, 46 m2 v osobním vlastnictvím v Brně-Líšni na ulici Synkova.
Byt se nachází v přízemí panelového domu. Dům má celkem 7 pater a je po celkové
revitalizaci. G***
2 800 000 Kč
Měsíční splátky hypotéky: 8 609 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

*** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.
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) 737 133 167

e-Finance, a.s., realitní divize
Děkujeme Vám, že nás právě čtete
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PRODEJ S REALITKOU NEBO BEZ?
Než začnete přemýšlet, zda prodat nemovitost,
tak byste měli vědět, co Vás čeká a nemine.
Prodej nemovitosti vypadá na první pohled
jednoduše, ale úkonů je opravdu mnoho. Víte
kolik stojí vypracování smluv advokátem?
A o co se realitní kancelář postará za Vás?
My Vám přiblížíme jednotlivé kroky při prodeji, které
se neliší, ať už nemovitost prodáváte s realitkou
či bez ní:
• Stanovení tržní ceny
Tržní cenu ovlivňuje celá řada faktorů – stav nemovitosti, lokalita, apod.
• Vystavení PENB
Průkaz energetické náročnosti budov – zákonná
povinnost prodávajícího (od 5 000 Kč)
• Příprava inzerátu pro webové portály
Pořízení kvalitních fotografií a podrobný popis
nemovitosti.
• Výběr médií pro inzerci
Tištěná, online inzerce (200–3 000 Kč/měsíc i více).
• Kontakt a výběr potenciálních zájemců
Musíte být neustále na příjmu – telefonáty, e-maily.
• Individuální prohlídky nemovitosti
Váš volný čas trávíte s potenciálními zájemci, často
odvracíte jejich snahy o snížení ceny.
• Vypracování smluv advokátem
Smlouva o budoucí smlouvě kupní či kupní
smlouva (4 000–10 000 Kč/ks).

• Podpis smluv s kupujícím
Váš volný čas trávíte s kupujícím.
• Úschova finančních prostředků
Zálohu od kupujících si musíte nechat uložit
u advokáta či notáře (4 000 – 25 000 Kč).
• Návrh na vklad vlastnického práva pro ka
tastrální úřad
Návrh vypracovává advokát (4 000 – 10 000 Kč).
• Komunikace s úřady
Příslušné dokumenty se musí podat na katastrální
úřad (1 000 Kč kolek za vklad).
• Předání nemovitosti
Musíte převést služby (plyn, elektřina, voda)
na nového majitele.
• Daň z prodeje nemovitosti 15 %
Tato daň se platí pouze v některých případech.
Další úskalí může být financování nákupu nemovitosti
hypotečním úvěrem, kde je dobré si advokátem zkontrolovat nastavení čerpání úvěru v úvěrové smlouvě
a Vaše práva a povinnosti ve smlouvě o zřízení
zástavního práva.

Jihomoravský kraj . . . . . . . . . . . . . . 11, 12
Vysočina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 14
Zlínský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Olomoucký kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Jihočeský kraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pronájem obchodních prostor
v nové galerii Globus-Jihlava . . . . . . 15
Chystáte se uspořádat
společenskou událost? . . . . . . . . . . . . . . 16

Shrnuto, podtrženo zaplatíte zhruba 45 000 Kč a stojí
Vás to spoustu času a energie!
Všechny výše popsané kroky za Vás vyřídíme
my, protože s vlastním právním oddělením
a zkušenými makléři je to hračka. My Vám
ušetříme čas i peníze.

e-Finance
koncern e-Finance, a.s. a partneři
Telefonní linka: 515

Kontaktujte nás: Stanislav Řehák, ) 603 141 321, rehak@e-finance.eu

555 555

E-mail: info@e-finance.eu

www.e-finance.eu
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NOVÉ RODINNÉ DOMY
v sousedství Brna i Moravského krasu

Společnost e-Finance pokračuje v realizaci dalšího developerského projektu výstavby devíti rodinných domů
ve Vranově u Brna. Aktuálně nabízíme varianty prodeje hrubých staveb domů typu A, B, D s pozemkem, nebo
prodeje dokončených všech typů domů A, B, C, D „na klíč.“
K prodeji jsou nabízeny novostavby tří samostatně stojících rodinných domů a tří dvojdomů v zajímavé lokalitě obce Vranov u Brna, mezi ulicemi Březina
a Poutní s příjezdovou komunikací z ulice Pod Alejí. Domy jsou koncipovány jako 4+kk až 5+kk o dvou až třech nadzemních podlažích s užitnou plochou
145 m2 až 216 m2 s pozemky o výměře 469 m2 až 725 m2. Každý dům je s vlastní garáží (parkovací stání – dům D), plynovým ústředním topením a veškerými
inženýrskými sítěmi. B, 94 kWh/(m2∙rok)**

Celkový pohled – vizualizace

Celkový pohled – stav ke dni 15. února 2018

Typ domu

Umístění

Podlahová plocha domu bez
terasy a balkonu

Pozemek

Cena hrubé stavby s pozemkem,
včetně DPH

Cena domu na klíč, včetně
pozemku a DPH

A1

samostatný

215 m2

684 m2

6 172 390 Kč

10 544 000 Kč

A2

dvojdomy

161,1 m2

527 m2

5 136 916 Kč

8 931 000 Kč

A3

dvojdomy

161,1 m

2

509 m

5 023 066 Kč

8 818 000 Kč

A4

dvojdomy

161,1 m2

499 m2

4 959 816 Kč

8 754 000 Kč

A5

dvojdomy

161,1 m

2

513 m

5 048 366 Kč

8 849 000 Kč

B1

dvojdomy

196,6 m2

471 m2

5 111 994 Kč

9 084 000 Kč

B2

dvojdomy

196,6 m2

469 m2

5 099 344 Kč

9 071 000 Kč

C

samostatný

166,3 m

539 m

-

na dotaz v RK

D

samostatný

143,5 m2

725 m2

6 049 048 Kč

10 406 000 Kč

2

2

2

2

RODINNÝ DŮM TYPU A1

RD typu A1 – vizualizace

RD typu A1 – stav ke dni 15. února 2018

Samostatně stojící dům s garáží 19,2 m2, která je propojená
se zádveřím 6,3 m2 a s tech. místností + sklepem 11,1 m2.
Ze zádveří se dostaneme do chodby se schodišťovým ramenem 9,3 m2, koupelny 4,9 m2 s umyvadlem, sprchovým
koutem, WC a otopným žebříkem. Další vstup je do pokoje
19,3 m2. Ve 2. NP se nachází chodba 5 m2 s přístupem do
obytných prostor obývacího pokoje s kuch. koutem 59,5 m2
a do koupelny 5,4 m2 vybavené WC, bidetem, umyvadlem
a otopným žebříkem. Po schodišti 4,3 m2 je přístup do
3. NP. Ve 3. NP je chodba 8,7 m2 se vstupem do tří obytných pokojů 15,5 m2, 15,5 m2 a 19,2 m2. Koupelna 5,1 m2
je vybavená dvěma umyvadly, vanou a otopným žebříkem.
Samostatné WC 2,4 m2. Podlahová plocha celého domu je
o výměře 215 m2. Pozemek má výměru 684 m2.
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

KONTAKTUJTE NÁS: Ing. Petr Hanousek, ) 727 812 393, hanousek@e-finance.eu

RODINNÉ DOMY TYPU A2–A5
Zrcadlově souměrné dvojdomy 5+kk. Každý dům má svoji
garáž 18,5 m2, která je propojena se zádveřím. V prvním nad
zemním podlaží najdete ještě technickou místnost a jeden
pokoj. Ve 2. NP se nachází obývací pokoj s kuchyňským
koutem 40,7 m2 a koupelna 5,2 m2 vybavená umyvadlem,
WC, bidetem a sprchovým koutem. Ve 3. NP jsou další
tři obytné pokoje, samostatné WC a koupelna vybavená
vanou, dvěma umyvadly a otopným žebříkem. Podlahová
plocha celého domu je 161,1 m2. Pozemky o výměře od
499 m2 do 527 m2.

RD typu A2–A5 – vizualizace

RD typu A2–A5 – stav ke dni 15. února 2018

RODINNÉ DOMY TYPU B1-B2
Zrcadlově souměrné dvojdomy 4+kk. Každý dům má svoji
garáž 20,8 m2, která je propojena se zádveřím. Z garáže
je dále vstup do technické místnosti se sklepem. Ve 2. NP
naleznete obývací pokoj s kuchyňským koutem 61 m2
a koupelnu vybavenou umyvadlem, sprchovým koutem,
WC, bidetem a otopným žebříkem. Ve 3. NP jsou 3 pokoje/ložnice, samostatné WC a koupelna vybavená dvěma
umyvadly, vanou a otopným žebříkem. Podlahová plocha
celého domu je 196,6 m2. Pozemky o výměře 469 m2
a 471 m2. Příjezdová komunikace k domům B1 a B2 je
z ulice Pod Alejí.
RD typu B1–B2 – vizualizace

RODINNÝ DŮM TYPU C

RD typu C – vizualizace

RD typu C – stav ke dni 10. ledna 2018

Samostatně stojící dům s garáží ve 2. NP o výměře 18,4 m2,
propojenou s chodbou 10,4 m2. Po pravé straně se nachází
klidová část s chodbou 7,3 m2 odkud je vstup do tří pokojů
11,9 m2, 10,6 m2 a 13,4 m2. Chodba je ukončena koupelnou
5,6 m2 s umyvadlem, sprch. koutem, WC, bidetem a otop
ným žebříkem. Ze vstupní chodby se dostaneme na schodiště 4,3 m2 spojující 2. NP a 1. NP. Z chodby i všech horních
pokojů je vstup na společný balkon 15,7 m2. Ve spodním
patře je chodba 13,8 m2, samostatné WC 1,9 m2, koupelna
5 m2 s umyvadlem, vanou a sprch. koutem, ložnice 11,6 m2
a otevřený obývací prostor s kuchyňskou částí 46,5 m2.
Z obývacího prostoru je výstup na prostornou terasu
40,7 m2. Podlahová plocha celého domu je 219,7 m2 včetně
terasy a balkonu. Pozemek je o výměře 539 m2.

RODINNÝ DŮM TYPU D

RD typu D – vizualizace

RD typu D – stav ke dni 15. února 2018

Samostatně stojící dům s parkovacím místem na vlastním
pozemku. V domě se vstupními dveřmi dostaneme do
zádveří 6 m2 ze kterého je možné pokračovat do koupelny
5,9 m2 obsahující WC, bidet, umyvadlo, sprchovací kout
a otopný žebřík. Dále se ze zádveří pokračuje chodbou
5,4 m2 k schodišťovému prostoru do 2. NP nebo do
otevřeného prostoru obývacího pokoje s kuchyňskou
částí 49,1 m2. Z obytné části jsou navrženy 2 vstupy na
terasu. V 2.NP je chodba 9,5 m2 ze které jsou přístupné
3 pokoje 15,5 m2, 15,4 m2, 19,2 m2 a samostatné WC 1,9 m2.
Koupelna 4,8 m2 obsahuje dvě umyvadla, vanu a otopný
žebřík. Podlahová plocha celého domu je o celkové výměře
143,3 m2. Pozemek má plochu 725 m2.

INFORMACE O PROJEKTU A PŘEHLED REZERVOVANÝCH DOMŮ: WWW.RDVRANOV.CZ

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

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

Byt OV 3+1, Bieblova, Černá Pole
Okres Brno-město, Černá Pole. Prodej pěkného bytu OV 3+1
ve 2. NP domu s výtahem na ulici Bieblova. Dům je po celkové
revitalizaci. Výměra bytu 73 m2, balkon 3 m2, sklep 2 m2, atraktivní
lokalita. Dům je po kompletní revitalizaci. G***
3 990 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 12 267 Kč*

Pozemek 1 580 m2, Židenice
Okres Brno-město, Židenice. Prodej pozemku o celkové výměře
1 580 m2. Pozemek lze nyní využívat jako zahradu. Dojezdnost do
centra Brna cca 5 min. V těsné blízkosti zastávka MHD. Příjezdová
komunikace zpevněná, vede k hranici pozemku.

Stavební pozemek 753 m2, Líšeň
Okres Brno-město, Líšeň. Prodej budoucího stavebního pozemku
o výměře 753 m2 a uliční šířce 11 m k budoucí výstavbě samostatného RD. Elektřina na pozemku. Součástí prodeje je polovina
přístupové cesty k pozemku. Možnost koupě protější parcely.

Pozemek 1 285 m2, Bosonohy
Prodej pozemku o ploše 1 285 m2 v Brně, městské části Bosonohy.
Jde o rekultivovanou zahradu s možností vybudování elektrické
přípojky a vodními zdroji v blízkosti. Jihozápadní orientace svahu.
Přístup na pozemek je ze zpevněné štěrkové cesty.

2 000 Kč/m2

)

1 000 Kč/m2

734 699 982

1 347 194 Kč

Dřevěná chata, Bosonohy
Okres Brno-město, Bosonohy. Prodej chaty s pozemkem o celkové
výměře 2 116 m2. Šíře pozemku v prostřední části je 17 m, u příjezdové nezpevněné cesty 7 m. Elektřina u hranice pozemku. G**
1 500 000 Kč

)

)

)

608 911 775

776 271 858

Garáž, Tkalcovská, Zábrdovice
Okres Brno-město, Zábrdovice. Prodej garážového stání do OV
na ulici Tkalcovská v Brně, k. ú. Zábrdovice. Garážové stání se
nachází v 1. NP šestipodlažního cihlového bytového domu, dálkové
ovládání. B, 84 kWh/(m2∙rok)**

725 777 142

325 000 Kč

)

725 777 142

Pozemek 818 m2, Komín
Okres Brno-město, Komín. Prodej pozemku pro komerční výstavbu, dle platného územního plánu se jedná o plochu pro výrobu.
Na pozemku neváznou žádné nájemní smlouvy, parcelní číslo
3163/293.
1 500 Kč/m2

)

725 777 142

Stavební pozemek 790 m2, Bystrc
Okres Brno-město, Bystrc. Prodej stavebního pozemku o CP 790 m2
ve vyhledávané lokalitě Markůvky při ulici Rakovecká. Pozemek
vhodný pro sportovní vyžití a formy rekreačního bydlení a ubytování.
Přístup na pozemek je přímo z asfaltové komunikace. IS v dosahu.
3 555 000 Kč

)

608 911 775

Pronájem kanceláří, Královo Pole
Okres Brno-město, Královo Pole. Mimořádná příležitost pro firmu,
jejímž posláním je jednání s klienty vyžadujícími přilehlé parkoviš
tě. Výměra 183 m2, na rohu ulic U Červeného mlýna a Staňkova.
K pronájmu jsou zařízené, nábytkem vybavené prostory v 1. NP. G***
42 000 Kč/měs.

)

725 777 142

Aktuální poptávka: / Brno-město /
BYTY

 Pro mladý pár hledám ke kou-

v lokalitě, Královo Pole, Žabovřesky,
Černá Pole. Nabídněte
) 602 200 430

pi větší byt v OV 4+1 nebo 4+kk
s terasou, či balkonem v oblasti
Brno-město, ulice Veveří a okolí.
Financování zajištěno.
) 776 735 137

 Hledáme ke koupi byt 3+1 nebo

 Hledám ke koupi menší byt 1+1

 Koupím byt 2+kk v Brně, ideálně

4+1 v lokalitě Brno-Bohunice a Starý
Lískovec.
) 734 699 982
 Hledám ke koupi byt 2+kk až 3+1,

nejlépe v menším cihlovém domě,
v okrajové části Brna – Bystrc, Komín,
Žabovřesky, Jundrov, Kohoutovice ap.
) 602 642 963

nebo 2+1, v Brně, nejlépe v lokalitě
Židenice, Juliánov, Slatina. Byt možný
i k rekonstrukci.
) 731 778 905
 Koupím byt 1+1 nebo 2+kk

v Brně v lokalitě Žabovřesky nebo
Královo Pole. Velikost kolem 40 m2.
Máme hotovost.
) 734 699 982

 Hledám ke koupi byt 2+1 nebo

3+kk na Vinohradech nejlépe od
3. patra výše.
) 734 537 300
 Z důvodu stěhování za prací,

koupíme byt 2+kk nebo 2+1 v Brně.
Část Brna nerozhoduje. V dobrém
stavu, bez nutnosti rekonstrukce.
Podmínkou výtah, balkon.
) 608 911 775
 Hledám ke koupi byt 2+kk nebo

2+1 v Brně, městská část Bosonohy
nebo Nový a Starý Lískovec. Byt
v jakémkoli stavu, uvítám balkon
nebo lodžii.
) 725 777 142

RODINNÉ DOMY
 Hledám ke koupi rodinný dům

v Brně, městská část Chrlice. Zahrada
min. 100 m2, dům může být před rekonstrukcí, řadový nevadí.
) 725 777 142
 Koupíme vícegenerační rodinný

dům v Brně. Počítáme s nutností
přestavby, rekonstrukce. Větší pozemek s možností parkování výhodou.
Lokalita nerozhoduje. Finance ihned!
) 608 911 775
 Hledám ke koupi vilu nebo větší
dům se zahradou v klidné, "zelené"
lokalitě, Stránice, Kraví hora, Pisárky.
) 776 735 137

 Pro mladý pár hledám ke kou-

pi menší rodinný dům k úpravám
se zahradou cca 200 m2 v lokalitě
Komín, nebo Žabovřesky. Financování
zajištěno.
) 776 735 137
 Pro klienty hledám dům ke kou-

pi, s možností okamžitého užívání,
případně k drobným úpravám, nejlépe
Černá Pole, Královo Pole, Řečkovice.
) 776 735 137
 Hledám ke koupi pozemek pro

výstavbu rodinného domu. Poža
davkem jsou sítě na hranici pozemku
nebo v blízkém okolí. Může být i ve
větším svahu. Plocha alespoň 800 m2.
) 734 537 300

 Koupím rodinný dům v lokalitě

Brno- Kníničky. Podmínkou je zahrada
s vjezdem na pozemek. Dům může
být i starší, určený k rekonstrukci.
Cena dle stavu.
) 608 911 775

NEBYTOVÉ
PROSTORY
 Hledám ke koupi v Brně admi

nistrativně-obchodní komplex nad
2 500 m2 s částečnou plochou pro
skladovací účely, zajištěné parkování
pro 50 vozidel, dobrá dopravní do
stupnost i pro zásobování.
) 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.
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

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

Stavební společnost
Czech Property Fund, s.r.o.
Hledá ke koupi nájemní dům v Brně
Lokality Husovice, Židenice, Zábrdovice. F inance
jsou zajištěny. Lze i objekt s možností přestavby.

Volejte nebo pište:
Stanislav Řehák, specialista nákupu nemovitostí
603 141 321, rehak@e-finance.eu

RD s bývalou restaurací, Bratčice
Okres Brno-venkov, podsklepený rodinný dům s komerčními
prostory 616 m2, 2 kulturní sály, zázemí restaurace, obytné bytové
místnosti 3+1, velký vinný sklep, stodola 184 m2, dvůr a zahrada
704 m2. G**
3 300 000 Kč
) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 9 745 Kč*

RD 6+kk, Mělčany u Brna
Okres Brno-venkov, RD 6+kk, 6 pokojů, velká kuchyň, hala, schodiště, 2× koupelna,
2× WC, celý dům podsklepen, garáž, skleník, zahrada 500 m2, hospodářská budova,
sítě kompletní, vytápění dřevem nebo plynem. G**
4 400 000 Kč
Měsíční splátky hypotéky: 12 994 Kč*

) 602 642 963

RD 6+kk, Školní, Lomnice
Okres Brno-venkov, Lomnice u Tišnova. Prodej RD 6+kk s garáží
a zahradou před dokončením na klidné ulici Školní. Dům je napojen na sítě, elektřina, obecní vodovod, kanalizace. Dům se nachází
na okraji obce v klidné zástavbě RD. C, 157 kWh/(m2∙rok)**
4 100 000 Kč

)

725 777 142

Bungalov 4+kk, Otmarov
Okres Brno-venkov, Otmarov. Prodej nadstandardní cihlové novostavby 4+kk typu bungalov se zahradou v nové zástavbě na
okraji obce. Celková výměra je 662 m2, sítě: elektřina, jímka, voda
vlastní. C, 121 kWh/(m2∙rok)**
5 100 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 15 680 Kč*

Novostavby RD 4+kk, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej nadstandardních cihlových novostaveb 4+kk
s garáží v moderním stylu se zahradou v nové zástavbě na okraji obce. Celková výměra
je od 443 m2 do 645 m2, užitná plocha domů 181 m2. C, 193 kWh/(m2∙rok)**
od 4 500 000 Kč
Měsíční splátky hypotéky: od 13 289 Kč*

) 725 777 142

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.

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

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

RD 4+kk se zahradou, Nebovidy
Okres Brno-venkov, Nebovidy. Prodej nadstandardní cihlové
novostavby 4+kk s garáží moderního stylu se zahradou v nové
zástavbě na okraji obce. Celková výměra je 429 m2, užitná plocha
domu 181 m2. B, 83 kWh/(m2∙rok)**
6 800 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 20 081 Kč*

RD 4+kk, Čebín
Okres Brno-venkov, Čebín. Prodej nadstandardní cihlové novostavby 4+kk s dvojgaráží v moderním stylu se zahradou v nové
zástavbě na okraji obce. Celková výměra je 833 m2, užitná plocha
domu 131 m2. G**
6 900 000 Kč
) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 21 213 Kč*

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

)

776 735 137

Stavební pozemky 5 700 m2, Ostrovačice
Okres Brno-venkov, Ostrovačice. Prodej atraktivních stavebních
pozemků o celkové ploše 5 700 m2 ve vyhledávané rezidenční
lokalitě s výbornou dostupností do Brna i exitu D1. Výborná investiční příležitost!
1 500 Kč/m2

)

608 911 775

RD 5+kk se zahradou, Nebovidy
Okres Brno-venkov, Nebovidy. Prodej nadstandardní cihlové novostavby 5+kk s bazénem, saunou a zahradou v moderním stylu v nové zástavbě na okraji obce. Celková
výměra pozemků je 460 m2. C, 193 kWh/(m2∙rok)**

Pozemky 8 709 m2, Předklášteří u Tišnova
Okres Brno-venkov, Předklášteří u Tišnova. Prodej souboru krásných
pozemků o celkové ploše 8 709 m2, v současné době využívaných
jako sad. Vyhledávaná, klidná lokalita. Výborná dopravní dostupnost
do Tišnova.
700 Kč/m2

)

608 911 775

Stavební pozemek 2 500 m2, Kuřim
Okres Brno-venkov, Kuřim. Prodej stavebního pozemku pro ko
merční využití o celkové výměře 2 500 m2. Dle územního plánu je
pozemek určen k výstavbě budov pro průmysl, administrativu, skla
dování, výrobu. K pozemku jsou přivedeny všechny inženýrské sítě.
1 850 Kč/m2

)

725 777 142

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.
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10 500 000 Kč
Měsíční splátky hypotéky: 32 321 Kč*
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Stavební pozemky 3 655 m2, Domašov
Okres Brno-venkov, Domašov. Prodej pozemků v žádané lokalitě
v blízkosti Brna 30 km, Velké Bítěše 10 km a exitu D1. Na pozemcích
o celkové ploše 3 655 m2 stojí rodinný dům určený k rekonstrukci,
či demolici.
750 Kč/m2

)

608 911 775

Stavební pozemek 701 m2, Prštice
Okres Brno-venkov, Prštice, pozemek pro výstavbu RD o celkové
ploše 701 m2. Pozemek je v územním plánu určen pro zástavbu
RD. Inženýrské sítě na hranici, příjezdová komunikace asfaltová.
Dostupnost do Brna a obchodního centra Olympia cca 15 min.
2 000 Kč/m2

)

732 858 907

Krbový sál zámku Račice pro pořádání svateb, oslav a dalších společenských akcí

HLEDÁTE VHODNÝ PROSTOR
PRO POŘÁDÁNÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ?
KAVÁRNA A RESTAURACE EFI CAFE Reduta

Restaurace a kavárna v budově divadla Reduta. EFI CAFE Reduta
s kapacitou 40 míst najdete v historickém centru Brna na Zelném
trhu. EFI CAFE Reduta jsme s respektem k charakteru objektu šetrně
vybavili ručně vyráběným nábytkem TON. Interiér jsme upravili tak,
abyste se u nás cítili příjemně a aby Vám u nás chutnalo. Stolky lze
seskupovat tak, aby hosté podle potřeby měli soukromí po dvou nebo
aby mohli sdílet slavnostní tabuli pro více hodovníků. Najdete u nás
domácí dezerty, skvělá hlavní jídla, výbornou kávu a kvalitní vína.

RESTAURACE STARÁ TKALCOVNA

Stylová sklepní restaurace Stará Tkalcovna s kapacitou 80 míst se
nachází v komplexu eFi Palace Hotelu v Brně. Najdete zde širokou
nabídku moravských a zahraničních vín, bohatě vybavený bar
a především skvělá jídla. Kuchyň je vybavena moderními technologiemi pro šetrné a zdravé vaření.
V zadní části restaurace je zvýšené podium s pianinem vhodné
pro živé vystoupení anebo tanec. Díky dataprojektoru a dvěma TV
obrazovkám můžete hostům promítnout svou prezentaci; zajistíme
Vám také ozvučení.

vybaven projekční technikou a je díky tomu vhodný i pro semináře,
porady nebo business snídaně, kde potřebujete soukromí a současně
skvělý cateringový servis. Při využití prostor restaurace nebo salonku
Vám rádi umožníme parkování v areálu eFi Hotelu.

KONGRESOVÉ CENTRUM

eFi Hotel je Vaším ideálním partnerem pro pořádání firemních akcí,
školení, seminářů nebo konferencí v Brně až pro 100 osob.
Zajistíme Vám služby na míru včetně cateringu, ubytování
i výzdoby.
Vybavení konferenčního sálu:
• Židle uzpůsobené pro dlouhodobé sezení
• Špičkový dataprojektor s rozlišením až 1920 x 1200 bodů
• Klimatizace
• Ozvučení s bezdrátovým mikrofonem
• Wi-Fi – rychlý bezdrátový internet pro současné připojení všech
účastníků
• Dálkově ovládané venkovní žaluzie pro individuální zatemnění
sálu nebo jeho části
• Parkování v areálu u konferenčního sálu
• Ubytování až pro 209 osob v 86 apartmánech

ZÁMEK RAČICE

Restaurace Stará Tkalcovna
Salonek
Samostatný stylový salonek ve Staré Tkalcovně pro 25 hostů lze
obsluhovat z hlavního restauračního sálu nebo z chodby, takže
hostům můžeme podle jejich přání buďto zajistit soukromí nebo
je „udržet v kontaktu“ s děním v hlavní části restaurace. Salonek je

Netradiční prostředí, kde se snoubí historická zámecká atmosféra
s přírodou lesoparku. K uspořádání Vaší akce Vám rádi poskytneme
nádvoří v areálu zámku na pomezí Moravského Krasu a Drahanské
vrchoviny pouhých 35 km od Brna.
Prostory jsou vhodné k pořádání oslav, svateb, firemních akcí
nebo komorních koncertů a představení pod širým nebem… Na
zámeckém nádvoří je možné umístit pódium, stánky s občerstvením
a doplňkovými službami, banketní a bufetové stoly, mobilní hlediště
až pro 300 diváků. V přilehlém křídle zámku je zázemí pro catering. Až
50 hostů pojme historický krbový sál v jihovýchodním křídle zámku.
V předzámčí je ubytovací zařízení turistického typu s celkovou
kapacitou 35 hostů. Ubytovat se můžete v pokojích nebo apartmánech se základním vybavením. Najdete zde apartmány s jednou

Předzámčí s apartmány
nebo třemi ložnicemi, dvoulůžkové pokoje s vlastní koupelnou
a dvou až čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením.
Všem jsou k dispozici vybavené kuchyňské linky.
Hosté si u nás mohou půjčit gril na propan-butan či na dřevěné
uhlí a udělat si soukromý piknik v zámecké zahradě. Při nepřízni
počasí je k dispozici stolní tenis.
Více informací na www.zamekracice.cz
TYP POKOJE / APARTMÁNU
Pokoj pro 2 osoby, koupelna, WC a kuchyně
sdílené s dalšími dvěma pokoji
Pokoj velký pro 2 až 4 osoby, koupelna, WC
a kuchyně sdílené s dalšími dvěma pokoji
Pokoj pro 2 osoby s vlastním sprch. koutem
a WC, společnou kuchyní s dalšími třemi pokoji
Apartmán pro 2 až 4 osoby s obývacím
pokojem a ložnicí, vlastní kuchyňskou linkou,
sprchovým koutem a WC
Apartmán až pro 8 osob se třemi
samostatnými pokoji, velkou kuchyní, vlastní
velkou koupelnou a WC
V ceně není zahrnuto:
Místní poplatek
Poplatek za psa
Úklid pokoje – jednorázový poplatek za pobyt
Úklid apartmánu – jednorázový poplatek za pobyt

CENA/DEN
700 Kč
1 000 Kč
1 200 Kč
1 500 Kč
2 000 Kč

5 Kč/os./noc
100 Kč/noc
150 Kč
300 Kč

Pro více informací nás kontaktujte:
Veronika Hanzelková, ) 515 555 500, hanzelkova@efihotel.cz, www.efihotel.cz/oslavy

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

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

Ovocný sad 10 490 m2, Předklášteří
Okres Brno-venkov, Předklášteří, prodej ovocného sadu – zahrady
o výměře 10 490 m2. Pozemek je v územní plánu evidován jako
plochy sadů. K pozemku vedou obecní cesty. Sítě E.ON vedou ve
spodní cestě.
790 000 Kč

)

602 642 963

Stavební pozemek 5 200 m2, Mokrá-Horákov
Okres Brno-venkov, Mokrá-Horákov. Prodej stavebního pozemku
o výměře 5 200 m2. Sítě na hranici pozemku: elektřina 230/400 V,
plyn, voda obecní, vlastní studna na pozemku, kanalizace obecní.
Klidná část obce, občanská vybavenost.
3 300 000 Kč

)

725 777 142

Stavební pozemek 2 358 m2, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, Dolní Kounice, pozemek pro výstavbu RD
o celkové ploše 2 358 m2. Sítě-vodovod a plynovod ukončen
přibližně 65 m od hranice pozemku, elektřina-vzdušné vedení NN
se nachází asi 20 m od hranic pozemku.
1 414 800 Kč

)

776 735 137

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. Pozemek je na rovině,
trojúhelníkového tvaru o stranách 75 a 80 m.
3 500 000 Kč

)

608 911 775

Stavební pozemek 2 259 m2, Dolní Kounice
Okres Brno-venkov, Dolní Kounice, pozemek pro výstavbu RD
o celkové ploše 2 259 m2. Sítě-vodovod a plynovod ukončen
přibližně 80 m od hranice pozemku, elektřina-vzdušné vedení NN
se nachází asi 40 m od hranic pozemku.
1 599 000 Kč

)

776 735 137

Obchod 80–140 m2, Ivančice
Okres Brno-venkov, pronájem prodejních prostor cca 80 m2 na
hlavním náměstí v prvním patře. Možnost rozšíření až na 140 m2
za zvýhodněnou cenu. V přízemí jsou fungující domácí potřeby
s pohybem zákazníků. G**
10 000 Kč/měsíc

)

603 119 957

Aktuální poptávka: / Brno-venkov /
BYTY
 Chci se přestěhovat na Tišnovsko,

koupím za hotové byt 1+kk nebo 1+1
v Kuřimi, Tišnově nebo Veverské
Bítýšce. V dobrém stavu k nastě
hování bez nutnosti oprav. Spěchá.
) 603 119 957
 Hledám ke koupi byt pro větší

rodinu 3+1, 4+1 v lokalitě Šlapanice,
Mokrá-Horákov, Slavkov u Brna. Nej
lépe ihned k nastěhování.
) 731 778 905

 Koupíme nájemní dům, nebo RD

s více byty v okolí Brna. Dostupnost
MHD, IDOS výhodou! I k rekonstrukci, možnost parkování na vlastním
pozemku vítána!
) 608 911 775
 Hledáme ke koupi prostorný

 Hledám ke koupi menší RD 3+1

 Koupím větší rodinný dům, i k re-

 Koupím pozemek v lokalitě Voj

 Koupíme RD v okolí Brna směr

hledám ke koupi byt 2+1 v Rosicích
nebo nedalekém okolí – Ivančice,
Oslavany. Na bydlení spěchám, platba v hotovosti.
) 603 119 957

Tuřany, Chrlice. Minimálně 3+1, ideálně s možností rekonstrukce na 4+1
a více. Pozemek 500 m2, řadovka či
koncový dům není problém. Spěchá!
) 608 911 775

 Hledám pronájem bytu v Hru

 Hledám ke koupi rodinný dům

 Hledám ke koupi menší domek

2+kk v okolí Brna. Stačí malá zahrádka. Finance zajištěny.
) 734 699 982

zemek v okolí Brna, nejlépe směr
JZ – Bobrava, nebo směr Svitavy,
Vysočina, vel. cca 1 000–6 000 m2
s možností výstavby domu, nebo re
kreačního objektu. Požadavek na sítě,
min. dopravní napojení a elektřina.
) 776 735 137
verských Kníničkách. Velikost 400 m2
a více. Mám hotovost.
) 734 699 982

 Z důvodu změny zaměstnání

RODINNÉ DOMY

 Hledáme ke koupi starší RD nebo

 Pro klienty hledám ke koupi po

chalupu vhodnou k celoročnímu
obývání v Ostrovačicích a blízkém
okolí. I k rekonstrukci s pozemkem
min. 500 m2. Příjezdová komunikace,
voda a elektřina podmínkou.
) 608 911 775

Hrušovany u Brna, Židlochovice. Na
stavu bytu nezáleží, upřednostňuji
novostavbu.
) 725 777 142

šovanech u Brna nebo v nejbližším
okolí. Pro jednu osobu a psa. Důležitá
je dostupnost hromadnou dopravou.
Velkým bonusem pro mne je lodžie
nebo balkonek.
) 725 777 142

o užitné ploše alespoň 200 m2 v klidné lokalitě Rajhradu s garáží nebo
stáním na pozemku.
) 734 537 300

dům venkovského typu v obci Česká
u Brna. Velikost 5+1 i větší, s pozemky
kolem 10 000 m2 vhodnými pro chov
koní. Finacování zajištěno z dotací.
) 603 119 957
s malým pozemkem, zahradou v okolí
Brna, nejlépe Šlapanice, Juříkovice,
Blažejovice. Může být i starší dům
vhodný k rekonstrukci.
) 731 778 905

 Koupím byt 3+1 v obci Rajhrad,

 Hledám ke koupi rodinný dům

v obci Rajhrad u Brna, Holasice, Raj
hradice, Modřice. Dům v jakémkoli
stavu, opravy nebo rekonstrukce
nevadí, podmínkou rozloha zahrady
minimálně 100 m2.
) 725 777 142
 Koupíme dvougenerační rodinný

dům v Brně a okolí. Podmínkou je
dobrá dopravní dostupnost do města. Stačí malý pozemek, ale musí být
menší zahrádka na posezení. Máme
hotovost. Spěchá.
) 734 699 982

konstrukci, samostaně stojící v oblasti
Brno-Líšeň popřípadě Bílovice nad
Svitavou a okolí. Výše nutné investice
nerozhoduje.
) 731 778 905
 Nabídněte k prodeji rodinný dům

V Moravanech o velikost 4+1. Nejlépe
novostavba nebo dům po rekonstrukci se zahrádkou pro psa.
) 734 537 300
 Koupím rodinný dům v Rajhradě

nebo blízkém okolí. Velikost pozemku cca 400 m2. Cena musí odpovídat
stavu nemovitosti.
) 734 699 982

POZEMKY
 Hledám ke koupi stavební poze-

mek k bydlení v Brně a okolí, nejlépe
Horní Heršpice, Rajhrad, Přízřenice
apod. Pozemek 600–800 m2, šíře
pozemku minimálně 15 m.
) 725 777 142

 Koupím stavební pozemek ve Ve

kovice, Blučina nebo Holasice pro
stavbu rodinného domu. Pozemek
by měl mít alespoň 1 000 m2.
) 734 537 300

bilhome, nemusí být stavební, nejlépe
oplocená zahrada nebo sad, elektro
přípojka a vodovod nebo studna.
) 602 642 963
 Koupím zahradu v Brně a blízkém

okolí, s možností výstavby RD.
) 776 735 137
 Koupím zahradu kolem 1 000 m2

s chalupou v okolí Brna do 15 km.
Požaduji klidnou, ale dostupnou polohu v osobním vlastnictví.
) 731 778 905
 Koupím pozemek ve svahu o ve-

likosti alespoň 1 000 m2 pro výstavbu
RD se sítěmi v blízkém okolí.
) 734 537 300

NEBYTOVÉ
PROSTORY
 Hledáme ke koupi větší objekt

v Brně a nejbližším okolí, s větším
pozemkem, opravitelný, ne v dezo
látním stavu, s možností parkování
pro min. 5 vozidel.
) 602 642 963
 Hledám ke koupi starý rekreační

nebo obchodní areál, který by byl
vhodný k přestavbě. V blízkosti Brna
do 20 km, lokalita nerozhoduje.
Finance ihned.
) 608 911 775

 Pro klienta – majitele firmy, hle

dám ke koupi pozemek pro výstavbu komerčního objektu, kanceláře
s možností řešení parkování více aut.
) 776 735 137
 Naléhavě hledám ke koupi zasíťo-

vaný stavební pozemek do 1 000 m2
a 15 km od Brna – oblast Mokrá-Horákov, Ochoz u Brna, Kanice.
) 731 778 905
 Koupím pozemek vhodný k re

kreaci v klidné části SV okolí Brna.
Preferuji pozemek s možností napojení na elektrickou přípojku a vodu.
) 731 778 905
 Koupíme stavební pozemek do 30

km od Brna směrem na Rosice. Ve
likost do 450 m2. Podmínkou jsou sítě
v dosahu. Máme hotovost. Spěchá.
) 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 zákona č. 406/2000 Sb.
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Stavební společnost
Czech Property Fund, s.r.o.
Hledá ke koupi stavební pozemky
do 10 km od Brna
Pozemky k výstavbě rodinných domů,
finance pro nákup jsou zajištěny.
Volejte nebo pište:
Stanislav Řehák, specialista nákupu nemovitostí
603 141 321, rehak@e-finance.eu

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

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

RD 6+2 s pozemkem 1 267 m2, Lysice
Okres Blansko, RD s 405 m2 užitné plochy, 6 pokojů, kuchyň
a kk, v současnosti neobydlený. Investiční příležitost, možné vytvořit 2+ bytové jednotky. Velká zahrada přes 1 000 m2. Cena je
k jednání. G**
2 900 000 Kč
) 602 642 963
Měsíční splátka hypotéky: 8 916 Kč*

Pozemek k bydlení 2 424 m2, Černovice
Okres Blansko, Černovice, prodej rovinatého pozemku 2 424 m2
k výstavbě RD v klidné obci. Kompletní IS na hranici pozemku
(elektřina, plyn, obecní vodovod, kanalizace). Podle platného ú. p.
zařazen z větší části do návrhové plochy bydlení venkovského
charakteru a zčásti do stávajících ploch zemědělské půdy.
400 Kč/m2
) 776 735 137

2× RD se zahradou a bazénem, Vavřinec
Okres Blansko, Vavřinec. Nabízíme k prodeji 2× RD se zahradou, vnitřním bazénem,
garáží a stodolou v klidné části obce. Domy jsou po rekonstrukci, napojeny na plyn,
elektřinu a obecní vodovod. E, 355 kWh/(m2∙rok)**
5 900 000 Kč
Měsíční splátky hypotéky: 18 139 Kč*

) 725 777 142

Stavební pozemek 4 229 m2, Bohdalice
Okres Vyškov, pozemek o výměře 4 229 m2, územním plánem
určen pro výstavbu RD. Situovaný na okraji obce podél silnice na
Bučovice. Sítě: vodovod, plyn, elektro u hranice pozemku. Pozemek lze rozdělit. Sjezd k pozemku je z hlavní silnice. Vhodné pro
výstavbu 2 až 3 domů.
400 Kč/m2
) 602 642 963

Stavební pozemky 6 000 m2, Račice
Okres Vyškov, Račice. Nabízíme k prodeji unikátní stavební pozemek
o CP 6 000 m2 nacházející se v malebném a klidném prostředí
u přírodního parku Rakovecké údolí na Drahanské vrchovině.
Pozemek je v ÚP veden k zastavění objekty pro veřejnou správu,
či zástavbu sportovního, rekreačního charakteru.
1 500 Kč/m2
) 608 911 775

Stavební pozemky od 1 000 m2, Vyškov-Lhota
Okres Vyškov, Vyškov-Lhota. Prodej 4 stavebních pozemků v krásné
lokalitě. Pozemky ihned k výstavbě, CP od 1 000 m2, uliční šíře
20 m, veškeré sítě. Dostupnost centra města Vyškov 5 minut,
Brno 40 minut. Komletní sítě při hranici pozemku. Příjezdová
komunikace obecní.
2 000 Kč/m2
) 608 911 775

Pozemek 210 m2, Brankovice
Okres Vyškov, Brankovice. Prodej stavebního pozemku na atraktivním místě o výměře 210 m2. Pozemek se nachází kousek od
centra obce na okraji stávající zástavby, k dispozici jsou kompletní
sítě. Pozemek je kompletně zasíťován, číslo popisné 164. Pozemek
je připraven k nové výstavbě.
200 000 Kč
) 725 777 142

Stavební pozemek 1 450 m2, Bohdalice
Okres Vyškov, stavební pozemek o výměře 1 450 m2, o rozměrech
cca 19×76 m, elektřina, voda, plyn, příjezdová komunikace u pozemku. Splaškovou kanalizaci nutno dočasně řešit septikem nebo domovní ČOV. Obec připravuje splaškovou kanalizaci do konce roku
2019. Pozemek se nachází na okraji obce v její klidné části.
580 000 Kč
) 602 642 963

Penzion, Olšany u Vyškova
Okres Vyškov, Olšany. Prodej zavedeného a prosperujícího penzionu s restaurací v Olšanech. Dům zkolaudován v roce 2002.
Restaurace 45 míst, salonek 30 míst. Ubytování 8 pokojů 22 lůžek.
Nemovitost je vhodná k pořádání firemních i rodinných akcí, svateb
a oslav s ubytováním, soustředění sportovců a jiné. G**
11 000 000 Kč
) 725 777 142

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.
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e-Finance, a.s., realitní divize, Po–Pá 9–18 hod.
Bratislavská 52, Brno, ) 515 555 555

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

Nájemní dům, Slavkov u Brna
Okres Vyškov, Slavkov u Brna. Nabízíme k prodeji cihlový víceúčelový
dům po rekonstrukci vhodný k podnikání na ulici U Mlýna. Dům
je napojen na elektřinu, obecní vodovod a kanalizaci. Dům je
po rozsáhlé rekonstrukci, elektroinstalace v mědi, rozvody vody
a odpadu, nová střecha včetně krovů, podlahy, okna v plastu. G**
8 500 000 Kč
) 725 777 142

Stavební pozemky od 1 291 m2, Bohutice
Okres Znojmo, Bohutice. Prodej 21 stavebních pozemků v centru
obce k okamžité výstavbě rodinných domů. 17 pozemků již prodáno,
2 rezervovány. Kompletní sítě včetně komunikace a osvětlení. Výběr
stavebních parcel v rozmezí od 1 291 m2 po 1 397 m2. Čísla posledních volných pozemků a jejich výměry: 1 – 1 397 m2 a 21 – 1 291 m2.
956 Kč/m2
) 734 699 982

RD s 5 byty, Moravská Nová Ves
Okres Břeclav, Moravská Nová Ves. Prodej RD po kompletní rekonstrukci na náměstí, 5 bytových jednotek, kompletně podsklepeno.
Sítě: elektřina 230/400 V, veřejný vodovod, kanalizace, plynová
přípojka. G**
7 000 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 20 671 Kč*

Komerční pozemek 1 744 m2, Hustopeče
Okres Břeclav, Hustopeče. Prodej pozemku 1 744 m2. Jedná se o po
zemek 0,5 km od Hustopečí, v ÚP je pozemek veden jako zahrada
s možností stavby chatky do 25 m2. V současné době je zažádáno
o změnu ÚP na stavební pozemek. Zpevněná příjezdová cesta vede
přímo k pozemku, el. v dosahu 30 m a voda 15 m od pozemku.
650 Kč/m2
) 734 699 982

RD 5+2, Vracov
Okres Hodonín, Vracov. Prodej RD 5+2 s garáží, sklepem a zahrád
kou, vhodný jako dvougenerační. Plocha pozemku 292 m2, dispozice
3× pokoj, 2× kuchyně, 2× koupelna, samostatné WC. Dům je po
částečné vnitřní rekonstrukci, je vhodný ihned k bydlení. G**
1 390 000 Kč
) 732 858 907
Měsíční splátka hypotéky: 4 105 Kč*

Dům 8+2 s bazénem a balkonem, Hodonín
Okres Hodonín, Velkomoravská. Nabízíme k prodeji rodinný
dvougenerační dům 8+2 s krytým bazénem, dvorem, terasou
a balkonem v centru Hodonína. Celková výměra 443 m2. Sítě
kompletní. D, 159 kWh/(m2∙rok)**
5 000 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 14 765 Kč*

Stavební společnost
Czech Property Fund, s.r.o.
Hledá ke koupi dům v Brně
nebo blízkém okolí do 15 km
2× dům s bazénem a garáží, Hodonín
Okres Hodonín, Velkomoravská. Nabízíme k prodeji dva rodinné dvougenerační domy s krytým bazénem, garáží pro 4 auta,
dvorem, terasou, v centru Hodonína. Celková výměra 831 m2.
Sítě kompletní. C, 133 kWh/(m2∙rok)**
10 000 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 29 931 Kč*

Zemědělská půda 7 154 m2, Uhřice u Kyjova
Okres Hodonín, prodej orné půdy o výměře 7 154 m2 v k. ú. Uhřice
u Kyjova umožňující stavbu rybníka díky sousedství s trasou Spá
leného potoka. Pozemek je volně přístupný po polní cestě. Okolní
pozemky navíc nevylučují možnost spojení více parcel a stavbu
rybníka s větší plochou než prodávaných 7 154 m2 (0,72 hektaru).
335 000 Kč
) 776 271 858

Vhodný k rekonstrukci nebo s možností rozšíření.
Větší pozemek s přístupem z více stran a dobrým
příjezdem vítaný.
Volejte nebo pište:
Stanislav Řehák, specialista nákupu nemovitostí
603 141 321, rehak@e-finance.eu

Aktuální poptávka: / Jihomoravský kraj /
BYTY
 Koupím byt o velikosti 1+1, 2+1

v Blansku, OV výhodou nebo převod
družstevního bytu do OV. Byt i před
rekonstrukcí. Blansko a okolí.
) 725 777 142
 Koupíme menší byt o dispozici od

1+1 až 2+1 v Blansku nebo Adamově.
Bez větších oprav k rychlému nastě
hování. Platba v hotovosti.
) 603 119 957
 Hledám ke koupi byt 2+1, 3+kk

s balkonem v Rousínově u Vyškova.
Částečná rekonstrukce možná.
) 725 777 142

 Hledám ke koupi byt 3+1 ve Slav

kově s balkonem a hezkým výhledem
k okamžitému bydlení bez potřebných úprav. Platba hotovostí.
) 603 119 957
 Hledám ke koupi byt 2+1 nebo

3+1 v obci Hustopeče u Brna a okolí,
na stavu nezáleží, uvítám balkon.
Cena dle stavu bytu.
) 725 777 142

RODINNÉ DOMY
 Koupím rodinný dům 3+1 v Bu

čovicích. Ideálně ihned obyvatelný.
Může být samostatně stojící nebo i rohový. Garáž a velká zahrada výhodou.
) 734 699 982

 Koupím RD v obci Svitávka, Se

 Koupíme rodinný dům 2+1 a větší

 Hledám ke koupi RD se zahra-

 Hledám ke koupi rodinný dům

branice, Skalice nad Svitavou okres
Blansko nebo blízkém okolí, zahrada
podmínkou, stav domu k okamžitému
bydlení, drobné opravy domu nevadí.
) 725 777 142

v Rousínově. Stačí menší zahrádka.
Pozemek min. 200 m2. Ke kompletní
rekonstrukci nevadí. Smíšené zdivo
není překážkou. Nachystána hotovost.
) 734 699 982

v obci Nesovice, Brankovice, Snovídky
a okolí, okres Vyškov. Nejlépe dům
po rekonstrukci, ale není podmínkou.
Garáž a menší zahrádka výhodou,
pozemek min. 300 m2.
) 725 777 142

dou 800–1 200 m , dvougenerační,
dispozice min. 1+1 až 3+1. V klidné
ulici na okraji obce, dobrá dostupnost
IDS. Do 30 km od Brna.
) 602 642 963

v obci Velké Němčice, Hustopeče,
Vranovice, Křepice a okolí, zahrada
podmínkou, stav domu k okamžitému
bydlení, drobné opravy domu nevadí.
) 725 777 142

 Koupíme dům k opravě, rekon-

 Koupím rodinný dům v obci Rou

 Pro své klienty trvale hledám

vicích a jeho blízkém okolí, Lhota
Rapotina, Chrudichromy, Skalice,
Újezd. Cena dle stavu domu, podmínkou zahrada min. 100 m2.
) 725 777 142

2

sínov, Slavkov u Brna nebo blízkém
okolí, Křenovice, Zbýšov. Zahrada
podmínkou, stav domu k okamžitému
bydlení, drobné opravy domu nevadí.
) 725 777 142

v okolí Brna a Vyškova, ke koupi starší
RD určený na rekonstrukci s menším
pozemkem (plocha do 600 m2) a dobrou dopravní dostupností.
) 731 778 905

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.
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strukci nebo ke zbourání, do 80 km
od Brna, směr nerozhoduje.
) 602 642 963
 Koupím rodinný dům v Bosko

 Hledáme ke koupi dům cca 4+1
se zahradou do 20 km od Brna, nej
lépe směr Vyškov. Bez velkých oprav.
) 602 642 963

POZEMKY
 Koupíme větší stav. parcelu v Brně

nebo blízkém okolí, směr SZ–S–SV, do
40 km. Na klidném místě, zasíťovaný,
se zpevněnou příjezdovou cestou,
nejlépe oplocený. Min. šířka 25 m.
) 602 642 963
 Hledám ke koupi stavební poze-

mek okolo 1 000 m2 do 50 km od
Brna, směr Znojmo, Břeclav, Hodonín.
Platím hotově.
) 602 642 963

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

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

e-Finance, a.s., realitní divize

POBOČKA JIHLAVA

Stavební pozemek 2 998 m2, Ruda
Okres Žďár nad Sázavou. Prodej mírně svažitého, oploceného stav.
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. Pozemek lze rozdělit a postavit zde 2 domy. K horní
části vede asfaltová komunikace a k dolní části zpevněná cesta.
380 Kč/m2
) 725 777 142

Pozemek 1 794 m2, Tři Studně
Okres Žďár nad Sázavou, Tři Studně. Prodej pěkného pozemku
o výměře 1 794 m2 s výhledem na obec. Na parcele 135/6 by
měly vést v budoucnu všechny inženýrské sítě, výborná investiční
příležitost. V současnosti je pozemek veden jako trvalý travní porost,
lukrativní lokalita.
1 250 Kč/m2
) 725 777 142

Naši realitní specialisté
pro Vysočinu hledají pro
své klienty:
Pro našeho klienta se zajištěným
financováním hledám ke koupi RD
se zahradou v Jihlavě nebo Třebíči
a okolí do 15 km. Plocha pozemku
minimálně 1 000 m2. Možno i větší
RD k rekonstrukci. Platba v hotovosti. Nabídněte. Děkuji za nabídky.
manažer pobočky, realitní makléř Ivo Mezlík
) 606 343 237, mezlik@e-finance.eu

Stavební pozemek 466 m2, Rodkov
Okres Žďár nad Sázavou, rovinatý stavební pozemek 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. Sítě
jsou na pozemku – elektřina, obecní vodovod.
139 800 Kč

)

728 829 943

Stavební pozemek 630 m2, Jimramov
Okres Žďár nad Sázavou, stavební pozemek o velikosti 630 m2
se nachází v proluce mezi domy na ulici Panské. Nejmenší uliční
šíře 9 m, sítě u pozemku. V obci kanalizace, napojení na obecní
vodovod.
315 000 Kč

)

603 119 957

Hledám ke koupi rodinný dům
v Třebíči s pozemkem ideálně do
1 500 m2, podmínkou je garáž,
popřípadě dílna.

realitní makléř Jiří Nejedlý
) 777 773 568, nejedly@e-finance.eu

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ
STABILNÍ A ÚSPĚŠNÉ FIRMY

Stavební pozemek 1 311 m2, Míchov-Věcov
Okres Žďár nad Sázavou, Míchov-Věcov. Prodej stavebního pozemku včetně základové desky a projektu na stavbu tradiční chalupy
4+kk se zahradou a garáží. Celková výměra je 1 311 m2, sítě na
pozemku. B, 107 kWh/(m2∙rok)**
1 290 000 Kč

)

725 777 142

Chalupa se zahradou, Míchov-Věcov
Okres Žďár nad Sázavou, Míchov-Věcov. Prodej stavebního pozemku
včetně základové desky a projektu na stavbu tradiční chalupy 4+kk
se zahradou a garáží. Celková výměra je 1 018 m2, sítě na pozemku.
B, 107 kWh/(m2∙rok)**
1 250 000 Kč

)

725 777 142

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

)

Volejte nám na

602 850 800

728 829 943

RD 4+1, Přibyslavice
Okres Třebíč, Přibyslavice. Přízemní RD 4+1 určen k rekonstrukci,
která již částečně započala. Materiál použitelný k rekonstrukci je
součástí prodeje. Dům je podsklepený, v přilehlé stodole se nachází
garáž a dílna. Je zde možnost dobudovat další obytné prostory. G**
1 390 000 Kč
) 736 416 836
Měsíční splátka hypotéky: 4 161 Kč*

RD 5+2 se zahradou, Sedlec
Okres Třebíč. V zastoupení klienta nabízíme k prodeji RD 5+2 se
zahradou v klidné části obce Sedlec u Náměště nad Oslavou. Dům
je patrový, podsklepený, vystavěn z cihel. Vytápení zajišťují plynové
kotle. Voda z místního zdroje, odpady svedené do septiku. G**
3 690 000 Kč
) 606 343 237
Měsíční splátka hypotéky: 11 345 Kč*

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb.
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Vysočina
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Slunný rodinný dům, Stonařov
Okres Jihlava. V zastoupení klienta nabízíme k prodeji menší rodin
ný dům ve Stonařově vhodný k rekonstrukci. Jedná se o zděný,
přízemní dům se sedlovou střechou s obytnou plochou 112 m2
a zastavěnou plochou 238 m2. G**
1 890 000 Kč
) 602 318 778
Měsíční splátka hypotéky: 5 811 Kč*

Stavební pozemky od 695 m2, Čechočovice
Okres Třebíč, Čechočovice, lokalita Pod Hrázkou. Prodej stavebních parcel 695 m2,
786 m2, 795 m2, 861 m2, inženýrské sítě v dosahu. Plocha je územním plánem určena
k výstavbě objektů pro individuální celoroční rodinnou rekreaci. Z pozemků je přímý
výhled do volné krajiny. Dojezd autem do centra města Třebíče je 9 km.
1 200 Kč/m2
) 776 735 137

Dvougenerační RD, Stonařov
Okres Jihlava. V zastoupení klienta nabízíme k prodeji rodinný
dvougenerační dům se zahradou ve Stonařově. Rodinný dům je situován na velmi slunném místě v klidné a bezpečné ulici. Zastavěná
plocha je 123 m2, užitná 246 m2. Nemovitost má dvě podlaží. G**
3 700 000 Kč
) 602 318 778
Měsíční splátka hypotéky: 11 075 Kč*

Aktuální poptávka: / Vysočina /
BYTY

 Hledám ke koupi byt v Jihlavě do

 Hledám pronájem menšího bytu

v Jihlavě 1+kk, 1+1, 2+kk. Nejlépe
poblíž sídliště Na Slunci.
) 723 605 829

 hledám ke koupi nový, popřípadě

zrekonstruovaný byt 3+1, v dostupné
vzdálenosti od centra.
) 777 773 568

OV, ideálně 3+kk nebo 3+1. Byt může
být i k rekonstrukci. Spěchá.
) 736 416 836

 Pro rodinu s dětmi hledáme

ke koupi byt 3+1, popřípadě 3+kk
v Třebíči, sídliště Nové Dvory poblíž
ulice Benešova.
) 777 773 568

 Hledám ke koupi rodinný dům

4+1 nebo větší v okolí Jihlavy. Nej
lépe Velký Beranov, Rantířov nebo
Antonínův Důl.
) 723 605 829

 Pro mladou rodinu hledám ke

koupi rodinný dům s větší zahradou,
nejlépe v Jihlavě a okolí do 25 km.
Vítaná je dílna.
) 606 343 237
 Hledám ke koupi rodinný dům

Zlínský kraj

nebo venkovské stavení v jakémkoliv
stavu v okolí Jihlavy.
) 606 343 237

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

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**
550 000 Kč

RODINNÉ DOMY

)

737 133 167

 Hledám ke koupi rodinný dům

 Pro mladou rodinu hledám ke

 Hledám ke koupi menší rodinný

 Koupím rodinný dům s větším

nebo zemědělskou usedlost v okolí
Bystřice nad Pernštejnem. Možno
i k rekonstrukci.
) 736 416 836
dům se zahradou v obci Batelov.
) 777 773 568

 Hledám ke koupi rodinný dům

v okrese Třebíč a okolí do 20 km.
Financování zajištěno.
) 736 416 836

 Hledám ke koupi menší rodinný

dům (i k rekonstrukci) nebo chatu na
Vysočině.
) 606 343 237

RD 3+1 se zemědělskou stavbou, Koryčany
Okres Kroměříž, obec Koryčany, Lískovec. Řadový koncový, dům 3+1
na pozemku 994 m2 a samostatnou zahradou 826 m2. Dispozice:
chodba 11 m2, jídelna 18 m2, pokoj 19 m2 a ložnice 19 m2, malá
koupelna a samostatné WC. Obytná část domu je podsklepena. G**
1 900 000 Kč
) 603 119 957
Měsíční splátka hypotéky: 5 687 Kč*

koupi rodinný dům se zahradou
a garáží v obci Velké Meziříčí. Dům
může být i k rekonstrukci.
) 736 416 836

pozemkem ve Velké Bíteši. I k rekonstrukci, demolici. Podmínkou dobrý
přístup v dosahu obecní komunikace!
) 608 911 775

CHATY, CHALUPY
 Koupím rekreační chatu s menší

zahrádkou poblíž Jihlavy. Nejlépe
Okrouhlík nebo Dvorce.
) 723 605 829

 Hledám ke koupi rekreační chatu

nebo domek v okolí Jihlavy. Maxi
málně do 20 km.
) 723 605 829
 Hledám ke koupi rekreační objekt,

chatu nebo chalupu v okolí Nového
Města na Moravě nebo Žďáru nad
Sázavou. Může být i k rekonstrukci.
) 606 343 237
 Hledám ke koupi chalupu nebo

chatu na Vysočině, ideálně v okolí
Nového Města na Moravě. I k trva
lému bydlení.
) 736 416 836

Byt 2+kk s balkonem, Všemina
Okres Zlín, Všemina. Prodej kompletně zrekonstruovaného bytu
2+kk s balkonem v hotelovém komplexu Všemina. Byt se nachází
v bytovém domě s výtahem, výměra bytu je 41 m2, balkon 5 m2,
sklep 3 m2. G***
1 690 000 Kč
) 725 777 142
Měsíční splátka hypotéky: 5 059 Kč*

* Orientační výše měsíční splátky při splatnosti 30 let a výši úvěru 80 % z ceny nemovitosti. Vybereme nejvýhodnější nabídku hypotečních bank.
Kontaktujte hypotečního specialistu: Bc. Michal Kořínek, BA (Hons), Mobil: 603 964 400, E-mail: korinek@e-finance.eu
** Výsledná hodnota průkazu energetické náročnosti budovy, podle zákona č. 406/2000 Sb. *** Průkaz energetické náročnosti jednotek bude nahrazen předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za uplynulé 3 roky.
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Olomoucký kraj
Byty, Rodinné domy, Pozemky, Chaty, Chalupy, Nebytové prostory

Byt OV 3+1, Pod Kosířem, Prostějov
Okres Prostějov, ulice Pod Kosířem. Prodej bytu v OV 3+1 v 2. NP
v cihlovém domě po revitalizaci o výměře 118 m2. Byt je po kompletní rekonstrukci, která proběhla v roce 2013. Vlastní plynový
kotel. G***
3 200 000 Kč
) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 9 838 Kč*

RD 3+1 s garáží, Němčice nad Hanou
Okres Prostějov, Němčice nad Hanou. Prodej rodinného domu
3+1 se zahrádkou, prostornou dvojgaráží a velkým dvorem vhodným k podnikání. Okna a dveře v plastu, sedlová střecha. Celková
výměra 931 m2. G**
3 200 000 Kč
) 734 699 982
Měsíční splátka hypotéky: 9 838 Kč*

Penzion Oskava s kapacitou 70 osob
Okres Šumperk. Prodej penzionu Oskava s restaurací, kuchyní
a současnou kapacitou ubytování 70 osob na zajímavém pozemku,
parcely s celkovou výměrou 16 045 m2. Budova je třípodlažní,
krytá sedlovou střechou. Výhodná investiční příležitost v turisticky
žádané lokalitě v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. G**
4 000 000 Kč
) 603 119 957

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, parkování aut. Prostory jsou udržované, stále funkční, v současné době pronajímané majiteli firem
se zaměřením na velkoobchod, výrobu, servis, restaurace atd. G**
16 900 000 Kč
) 725 777 142

Komerční prostory, Studená
Okres Jindřichův Hradec. Exkluzivně nabízíme k prodeji obchodní
dům v obci Studená o celkové ploše 237 m2. V obci je veškerá
občanská vybavenost. Dům je napojen na veřejnou kanalizaci,
plyn, elektrický proud a veřejný vodovod. G**

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

CHCETE ZDE VAŠI NEMOVITOST

INZEROVAT ZDARMA?

Volejte nám na

602 850 800

Pohled z ulice Žižkova

1 690 000 Kč

)

606 343 237

Prostory obchodní galerie

Pronájem obchodních prostor v nové galerii Globus, Jihlava
Součástí přestavby a modernizace, která v současnosti
v objektu probíhá, je i vybudování obchodní galerie,
která nabídne dostatek příležitostí obchodníkům
a dále rozšíří možnosti nákupů a trávení volného
času pro občany města. Nová galerie nabídne obchodní prostory od 29 m2 až po 105 m2 ve 2 NP
rekonstruované budovy. K dispozici bude i osobní
výtah, z ajišťující bezbariérový přístup do g alerie.

 ájemci mají možnost přizpůsobit si jednotlivé veliN
kosti prostor dle vlastních požadavků a upravit si tak
velikost svého obchodu „na míru“. Samozřejmostí je
internetové připojení, klimatizované prostory, sociální
zařízení pro návštěvníky, kamerový systém, zajištění
úklidu apod. Možnosti parkování jsou na přilehlých
parkovištích v okolí budovy a pro nájemníky na vlastním parkovišti ve dvorní části objektu. G**

Popis lokality:
Budova Globus se nachází v samém srdci krajského města Jihlavy, na ulici Žižkova 1683/13. Místo je
snadno dostupné pěšky, případně v dosahu MHD,
která zastavuje před objektem. Parkování zajištěno
na přilehlých parkovištích v okolí budovy. Snadná
dostupnost do centra.
Cena od 2 000 Kč/m2/rok bez DPH a služeb

V případě zájmu nás kontaktujte: Ivo Mezlík, ) 606 343 237, mezlik@e-finance.eu
* 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.
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Prostory kavárny a restaurace EFI CAFE Reduta v Brně na Zelném Trhu k pořádání rodinných oslav, svateb, firemních a dalších společenských akcí

Historické nádvoří zámku Račice pro pořádání venkovních akcí

eFi Hotel Brno – klimatizovaný konferenční sál s kapacitou až 100 osob s parkováním

CHYSTÁTE SE USPOŘÁDAT
SPOLEČENSKOU UDÁLOST?
konferenci • školení • seminář • firemní oslavu • svatbu • rodinnou oslavu
launch nového produktu • valnou hromadu • setkání členů klubu
Máme pro Vás několik lokalit, prostředí a prostor, ze kterých si určitě vyberete. V našich střediscích Vám poskytneme
komplexní služby: pronájem prostor, catering, ubytování, konferenční servis, dekoraci.
EFI CAFE Reduta
• Restaurace a kavárna
• Krásné prostory historické budovy
v centru Brna
• Kapacita 40 hostů
• Domácí dezerty
• Minutková kuchyně i polední menu

eFi Hotel Brno
• Klimatizovaný konferenční sál
s kapacitou až 100 osob
• Salonek pro 25 osob
• Restaurace pro 80 hostů
• 209 Lůžek v 86 apartmánech
• Parkování přímo ve dvoře areálu

Zámek Račice
• Historické nádvoří pro venkovní
akce až pro 160 hostů
• Zázemí pro catering
• Krbový sál až pro 50 hostů
• V předzámčí ubytování až pro
35 hostů

Podrobnosti najdete uvnitř tohoto časopisu na straně 9
nebo na stránkách www.efihotel.cz/oslavy

