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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

BEROUNSKÁ BRÁNA – MALÝ BYT V PRAZE, NEBO VLASTNÍ DŮM
SE ZAHRADOU V CENTRU MĚSTA? Více na www.berounskabrana.cz.
Prodáno 50 % bytových jednotek

Nové byty HOSTIVAŘ
Ulice Kytínská, Praha 10
REZIDENCE KORUNOVAČNÍ 11
Byty v secesním domě na prodej
www.cinzovnidomy.eu

VÁ Š D LO U H O L E T Ý P R Ů V O D C E S V Ě T E M N E M O V I T O S T Í W W W. R E A L C I T Y. C Z

C

PRODEJ ZAHÁJEN

EXKLUZIVNÍ BYDLENÍ V SRDCI VYSOČAN
Dům U akátu představuje do detailů promyšlenou rekonstrukci původního bytového činžovního domu
v Nemocniční ulici v srdci Vysočan na moderní a luxusnější
bydlení, které respektuje současné trendy jak dispoziční,
tak i materiálové.
Rekonstrukcí a dostavbou vznikne celkem 28 bytů
o velikostech 1+kk až 4+kk o celkové podlahové ploše
42 až 119 m2.

kontakty: +420 602 226 156

prodej@cpipg.com www.dumuakatu.cz

tel.: 222 242 233
G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Přední Kopanina, Praha 6. Prodej st. pozemku
o výměře 527 m2. IS: voda, elektřina, plyn,
kanalizace. Vydáno stavební povolení na stavbu
RD – lze ihned stavět.
2.399.000 Kč

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

G

724 349 770

EXKLUZIVNĚ

Mladá Vožice, okres Tábor. Prodej ŘRD,
3+1+půda+2 x hospodářské stavební, na
pozemku o výměře 632 m2. IS: elektřina,
voda, kanalizace a plyn. Ulice A. Mareše. Před
rekonstrukcí.
899.000 Kč

Podolí II, okres Písek. Samostatný RD, 3+kk
po částečné rekonstrukci (dlažby, plovoucí podlahy,
obklady stropů, nová koupelna). IS: obecní vodovod
a elektřina. Lze ﬁnancovat úvěrem.

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

1.099.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

EXKLUZIVNĚ

Špindlerův Mlýn, okr. Trutnov. Prodej penzionu
s restaurací, zahrádkou, třemi byty, čtyřmi
apartmány v centru města. IS: voda, elektřina,
kanalizace. Dobrá investice ve výjimečné lokalitě.

Záběhlice (Hostivař), Praha 10. Prodej bytu
v OV, 1+kk, cihla, zvýšené přízemí, 29 m2. Byt
v dobrém stavu s kuchyňskou linkou
a vestavěnými skříněmi. Koupelna s vanou a WC.

10.999.000 Kč

27.000.000 Kč

2.599.000 Kč

kde na rezervační poplatek brát. Abychom
zakázku získali, tak jsme vymysleli obchodní
model, na jehož počátku bylo poskytnutí
zálohy ve výši 150 000 Kč, kterou bylo možno použít na cokoliv, třeba i na rezervaci
bytu.

majitel OMEGA REALITY
Výplata zálohy
před prodejem
Akci výplata zálohy předem rozjela naše
ﬁrma zhruba před deseti lety. Na nápad
nás přivedl klient, který hodlal za peníze
utržené z prodeje svého rodinného domku
pořídit byt v Praze. Developer u kterého si
byt vyhlédl, logicky požadoval rezervační
poplatek. Zájemce nedisponoval vlastními

krýt celkové náklady na koupi bytu, nebylo

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Kladno, Švermov. Prodej hrubé stavby
samostatného RD. Plánovaná dispozice –
5+kk+terasa. Výměra pozemku – 1.093 m2. IS:
elektřina, plyn, kanalizace a voda v ulici.
4.639.000 Kč

724 370 102

Střížkov, Praha 9. Prodej bytu v OV, 3+1/
lodžie+1 x komora v bytě a 1 x na chodbě,
75 m2, 3.patro s výtahem. Byt před rekonstrukcí,
dům po celkové revitalizaci.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Vršovice, Praha 10. Prodej bytu v DV,
3+kk/2xbalkon, po rekonstrukci, skeletová
stavba. Ulice Vršovická, 2. patro, výtah. Okna
směrována do vnitřní strany domu – světlo a klid.

3.999.000 Kč

6.200.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

V průběhu let se potřeby klientů vyvíjeli a tím se i přizpůsobovala náš koncept.
V období realitní krize (2009–2013) bývaly
zálohy často používány na úhradu exekucí
či jiných závazků žadatelů. Po mírném poklesu poptávky po této službě (2015–2016)
začínáme opět pozorovat zvyšující zájem
klientů.
Z podrobného průzkumu trhu jsme však
získali poznatek, že určitá část zprostředkovatelů prezentujících výplatu zálohy ji
vyplácí až v okamžiku, kdy vyhledá zájemce o koupi. U nás vyplácíme ﬁnanční prostředky před samotným zahájením prodeje
nemovitosti. Záloha se však vždy vyplácí
pouze v souvislosti s následným prodejem
nemovitosti klienta.

ﬁnančními prostředky a vzhledem k tomu,
že prodejní cena jeho nemovitosti měla po-

724 349 770

Loučovice, okres Český Krumlov. RD 4+1,
(stavba typu ﬁnský domek), pozemek 373 m2,
IS: voda, kanalizace, elektřina. Nedaleko vodní
přehrady Lipno. V obci škola, školka. Před část.
rekonstrukcí.
1.399.000 Kč

C

Tachlovice, Praha - západ. Prodej samostatného RD
z roku 2008, o velikosti 6+kk+terasa. Celková plocha
pozemku 880 m2. Kompletní IS. Topení: plynový kotel,
podlahové vytápění. Závlaha. Kamery.

Miroslav Havelka

G

Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

2.000.000 Kč
Výplata finanční zálohy

Před prodejem bytu (domu) vám vyplatíme zálohu
až dva milióny korun. Lze použít i na úhradu dluhu (exekucí).
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Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa?
Hledáte inspiraci pro své kutilské záměry? Přečtěte si náš on-line magazín o bydlení!

DOPADY DIGITÁLNÍ REVOLUCE
UKÁŽE FOR ARCH 2018
Ve dnech 18.–22. září se v PVA EXPO PRAHA budou odborníci i politici
věnovat trendům, problematice i poradenství z oblasti stavebnictví
na mezinárodním veletrhu FOR ARCH. Ten ovládne téma digitální revoluce,
Revoluce 4.0. Doprovodný program zahájí v úterý 18. září TECHNOLOGICKÉ
FÓRUM: investice_technologie. Každý den veletrhu bude věnován jednomu
hlavnímu tématu: Stavebnictví 4.0, Wellness & SPA, Chytrá a bezpečná
domácnost, Vytápění, Stavba. Od úterního zahájení až do pátku bude
na veletrhu probíhat oblíbená Soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO,
pátý den FOR ARCH přinese novinku pro nejmenší návštěvníky – Řemeslo
dětem. Každé dítě bude mít možnost vyzkoušet si vlastnoručně práci
řemeslníků. Více info na www.forarch.cz.
Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

REALCITY.cz

UNIKÁTNÍ NEJČTENĚJŠÍ ČASOPISY S NABÍDKOU REALIT V ČR
 2 regionální vydání
 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
 BRNO A JIHOMORAVSKÝ KRAJ
 komplexní přehled o realitním trhu
 3 týdenní periodicita odpovídající potřebám realitního trhu
 náklad přibližně 2 miliony výtisků za rok
 téměř 5 milionů čtenářů za rok - nulová remitenda

REALCODE (Jedinečné propojení časopisu s webovým portálem
www.realcity.cz). Několikanásobné zvýšení dopadu inzerce,
uživatelsky jednoduchý a uspoří čas zájemci o reality.

Mimořádně úsporná
≤ 50 ( 43 ) kWh/m2

Úsporná
≤ 97 ( 82 ) kWh/m2

Vyhovující
≤ 142 ( 120 ) kWh/m2

Nevyhovující
≤ 191 ( 162 ) kWh/m2

Nehosporádná
≤ 246 ( 205 ) kWh/m2

Velmi nehospodárná
≤ 286 ( 245 ) kWh/m2

Mimořádně nehospodárná
> 286 ( 245 ) kWh/m2

PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB)
Tento průkaz hodnotí energetickou náročnost
budovy, vyčísluje energie spotřebovávané
při běžném provozu a řadí budovy do třídy
energetické náročnosti: od A (nejúspornější)
do G (energeticky nejnáročnější).
Tuto informaci naleznete i u jednotlivých
nemovitostí publikovaných uvnitř vydání.

V TOMTO VYDÁNÍ INZERUJÍ
ABF, a.s.
AC Real, s. r. o.
Akro Real, a.s.
BEROUN HILLS s.r.o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Commco
CPI Flats, a.s.
Činžovní domy Praha, s.r.o.
ELEMENT LETŇANY s.r.o.
EVROPA realitní kancelář CENTRÁLA
EXAFIN one, s.r.o.
H&B Group s.r.o.
HORIZON HOLDING – VELKÁ BRÁNA
HORIZON HOLDING – ZAHÁLKA
HORREN s. r. o.
Instinkt Reality s.r.o.
Kateřina Nová
KOVA Reality - Specialista na Prahu 5
LEXXUS a. s.
Lipenecký statek a.s.
Luxent s.r.o.
Metrostav Development – REZIDENCE HADOVITÁ
Mireas s. r. o.
OMEGA ESTATE s.r.o.
OPUS INTERNATIONAL s.r.o.
Prague - Properties
REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
RealExpert Success
Realitní kancelář Honzík s.r.o
RS development s.r.o.
SATPO management, s.r.o.
Sekyra Group, a. s.
SPACE 4U s.r.o.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.
swREALKO s.r.o.
Trigema a. s.
V INVEST
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G

PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO | PÁŘÍŽSKÁ

Byt 2+1
www.realcity.cz/rc/E41E
76 + 2 m2, arkýř, historická stropní malba, kachlová kamna, parkety,
špaletová okna, dvoukřídlé dveře, slunný byt s balkonem ve 3.NP
16846
činžovního domu.
724 551 238
23 400 000 Kč
G

PRAHA 1 - MALÁ STRANA | VŠEHRDOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41P
77 m2, původní špaletová okna, dubová podlaha, keramické dlaždice,
sklep, rekonstruovaný byt v 1.NP novorenesančního domu od architekta
29035
Karla Fialy.
724 551 238
11 990 000 Kč
G

PRAHA 7 - BUBENEČ | MILADY HORÁKOVÉ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41K
94 m2, špaletová okna, parkety, koupelna s oknem, sklep, častečně rekonstruovaný byt ve 4.NP, v blízkosti Letenských sadů a Stromovky, nedaleko
29775
centra.
724 551 238
11 300 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV | NA BŘEZINCE

G

PRAHA 1 - MALÁ STRANA | ÚVOZ

Byt 2+kk
www.realcity.cz/rc/E41O
52 m2, stav "white walls", špaletová okna, klimatizace, zimní zahrada, výtah, byt s barokními prvky ve 3.NP historického domu přímo u Pražského
27130
hradu.
724 551 238
13 075 000 Kč
B

PRAHA 8 - KARLÍN | PERNEROVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41H
92 + 14 m2, lodžie, balkon, dubové podlahy, velkoplošná okna, byt ve
4.NP nově vznikající moderní rezidence s recepcí, nedaleko centra, na
28659
kraji parku.
724 551 238
12 189 000 Kč
G

PRAHA 3 - VINOHRADY | VINOHRADSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41M
90 + 3 m2, balkon, francouzská okna s hlukovou izolací, dřevěné parkety,
zrekonstruovaný byt ve 2.NP rezidence Florian se zahradou a relaxační
28916
zónou.
724 551 238
8 900 000 Kč
B

PRAHA 4 - HODKOVIČKY | NA LYSINÁCH

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41G Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41N
98 + 2 m2, balkon, arkýř, špaletová okna, parkety, prvorepublikový byt 86 m2, okna o velikosti „floor-to-ceiling“, podlahové vytápění, garážové
s vysokými stropy ve 4.NP zrenovovaného domu ve stylu geometrické stání, sklep, byt v 5.NP novostavby butikového projektu Vila Hodkovičky.
29449
29604
moderny.
724 551 238
724 551 238
10 900 000 Kč
9 900 000 Kč

B

PRAHA 6 - VOKOVICE | KE DVORU

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E41I
137 + 15 m2, 2 lodžie, okna s izolací, dubové podlahy, recepce, garáž,
sklep, park, byt ve 3.NP nově vznikajícího rezidenčního projektu Šárecký
28614
dvůr.
724 551 238
19 966 200 Kč
A

PRAHA 6 - BŘEVNOV | ZA STRAHOVEM

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E41F
219 + 129 m2, výhled, zahrada, podlahové vytápění, třívrstvé dřevěné
podlahy, garáž, rodinný dům se střešní terasou v nově dokončeném pro22268
jektu Truhlárna.
257 328 281
Informace v RK
C

PRAHA 7 - HOLEŠOVICE | V PŘÍSTAVU

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E41J
192 + 37 m2, 2 terasy s výhledem na řeku, dřevěné podlahy a okna „od
podlahy ke stropu", sauna, sklep, byt v 10.NP unikátní rezidence Prague
29639
Marina.
724 551 238
24 500 000 Kč
G

PRAHA - ZÁPAD | JESENICE

Dům 10+1
www.realcity.cz/rc/E41L
701 + 4307 m2, atriové schodiště s jezírkem, posilovna, jacuzzi, sauna,
bazen, klimatizovaný dům obklopený zahradou v blízkosti Průhonického
27359
parku.
724 551 238
Informace v RK

PRAHA

Vzorový byt na prodej včetně kuchyně
a nábytku - Štefánikova ulice!

PRODEJ BYTU, OV, 3+KK

91 m2, cihla, po kompletní rekonstrukci
Praha 3, ul. Kubelíkova
Nabízíme k prodeji prostorný byt 4kk o velikosti 116 m2,
ve skvělé lokalitě, ve skvělém projektu! Nepromarněte
jedinečnou příležitost koupit si byt vhodný jak pro
bydlení, tak i jako investici. Tichý a světlý mezonet
v centru Smíchova. V ceně bytu je kuchyň dělaná na míru
v hodnotě 300 000 Kč.

Prodej krásného stylově zařízeného bytu 3kk, 91 m2, ve 3. patře cihlového domu, v lokalitě Praha 3, Žižkov. Byt
po kompletní rekonstrukci včetně nových nosných trámů. V bytě proběhla kompletní výměna zárubní, dveří
a veškerých rozvodů. V bytě kuchyňská linka včetně spotřebičů, koupelna s vanou, závěsnou toaletou, bidetem
a oknem do světlíku + samostatná toaleta s umyvadlem a oknem do světlíku. Ložnice a dětský pokoj mají vlastní
šatnu. Rozvody elektřiny v mědi, nové štuky, kompletně nové podlahy, v obývacím pokoji, kuchyni, ložnici, dětském pokoji a šatnách dřevěné podlahy. V celém bytě rozvody na TV a PC. Okna původní repasovaná cca před
8 lety. Vytápění plynovým kotlem Vaillant, nová topná tělesa. Temperace podlah v koupelně a chodbě zbytkovým teplem. Orientace oken: obývací pokoj a ložnice na západ, dětský pokoj na východ. Zaveden alarm. Výška
stropů 3,160 m, v předsíni 3,244 m. V předsíni prostorné vestavěné skříně, včetně prostoru pro pračku, sušičku
a plynový kotel. Zavedeno UPC. Dům má novější fasádu a střechu. Možnost hypotéky. Byt je okamžitě volný.

Cena za nemovitost 10 555 000 Kč.

BLANÍK REALITY s.r.o. | Tel: 603 872 485 | mail: blanik@blanikreality.cz

Kateřina Nová

CENA: 8 990 000 Kč

Volejte 604 231 509

ředitelka společnosti

info@katkanova.cz

Již 20 ROKEM aktivně působím v realitách a se zájmem řeším bydlení klientů, kteří se na mě obrací. Vyslechla
jsem si mnoho hezkých příběhů i negativních zkušeností s různými zprostředkovateli. Prodej či koupi nemovitosti většina klientů realizuje jen jednou v životě, bez zkušeností a se strachem, a proto jsem ráda, že Vám mohu
nabídnout zcela jiný přístup, 100% spolehlivost, empatii, individuální řešení pro každého, bezpečnost obchodu. Přijďte se NEZÁVAZNĚ poradit, ráda si s Vámi sjednám schůzku. PŘÍMÝ ODKUP domů, bytů, pozemků,
rekreačních objektů (dluhy, exekuce vyřeším) za cenu až 95% z tržní hodnoty nemovitosti, po celé ČR.

Poptávka byty

Volejte 604 231 509

Poptávka domy

Volejte 604 231 509

Starší dáma hledá ke koupi byt 2+kk a větší (40-70m ) se zahrádkou ve Středočeském kraji. Podmínkou přímé spojení do Prahy
Cena do 2,5 mil.

Seniorka urgentně koupí RD ve Středočeském kraji, dobrá dostupnost, lékař, obchod, ihned k bydlení, případně i k rekonstrukci, na příjemném místě.
Cena do 2,6 mil.

Veterinář koupí byt v Praze, velikost 1+kk-2+1, OV, DV, Praha 8 nebo 9. Platba hotově, rychlé
Cena do 3 mil.
jednání. Ceny stouply, využijte možnosti prodat nyní byt za vyšší cenu.

Přímý zájemce koupí RD v okolí Prahy do 40km. Velikost ani stav nerozhoduje, PID nebo vlak v místě. Více informací v kanceláři, volejte.
Cena do 2,7 mil.

Rodina s dětmi hledá ke koupi byt 3+kk-4+1 v Praze, lokalita dle nabídky, ideálně Pankrác, Budějovická, Chodov, Opatov, Háje, případně i na Praze 10, panel nebo cihla. Stav i před rekonstrukcí.
Cena do 3,7 mil.
Hezké prostředí, park, hřiště. Peníze ihned v hotovosti.

Starší manželé koupí příjemný dům nebo byt za Prahou, přímé spojení s Prahou, menší zahrada
vítána.
Cena do 2,8 mil.

Mladí manželé koupí byt 2+kk - 4+1 v Praze 4,7,8,9, v blízkosti školy, školky, zeleně. Ne přízemí,
Cena do 3,8 mil.
slušný stav, balkon vítán. Platba hotově.

Rodina s dětmi koupí menší RD v Kolíně, 2+1 až 4+1, ideálně ihned k bydlení bez nutnosti úprav,
Cena do 2,9 mil.
ale i starší dům k rekonstrukci. Platba hotově

Studentka koupí byt v Praze a okolí. Může být novostavba i starší zástavba, ideálně 2+1(kk). Podmínkou je zeleň a metro v blízkosti. Platba hotově.
Cena do 3,8 mil.

Rodina s dětmi hledá příjemný dům za Prahou, s hezkou zahradou, do 40km od Prahy, stav domu
Cena do 4 mil.
a velikost nerozhoduje. Preferujeme místo s dobrou dostupností

Majitel zahraniční firmy hledá pro svou rodinu byt v Praze, 2+1-3+1 a větší, lokalita nerozhoduje.
Cena do 4,2 mil.
Min.plocha 75m2, slušné jednání, novostavba nebo i byt před rekonstrukcí.

Pilot hledá dům ve Středočeském kraji, v blízkosti Prahy 6 nebo 5. Platba hotově. Cena do 4,5 mil.

2

Mladý pár z Brna koupí byt v Praze. Velikost 2+kk, 2+1 až 3+1. Ideálně OV, stav nerozhoduje.
Cena do 4,3 mil.
Preferují Prahu 3,7,8,9,10.
Pilot koupí byt v Praze, velikost 2+1 a větší, OV, DV, Praha 5,6, ale není podmínkou. Platba hotově,
Cena do 4,5 mil.
rychlé jednání. Ceny stouply, využijte možnosti prodat nyní byt za vyšší cenu.
Seniorský pár koupí menší byt na Praze 1,2,3,7,10 nebo i na Praze 4,5,6. Cihla podmínkou. Stav
Cena do 5 mil.
nerozhoduje, platba hotově.
Lékař hledá byt na Praze 2,3,4,5 nebo 6,10, min.50m2, 2+k až 4+1. DV nebo OV, panel, cihla.
Cena do 5,5 mil.
Terasa, balkon, garáž výhodou. MHD v blízkosti. Hezký výhled.
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Starší manželé hledají RD v okolí Praha – Středočeský kraj, s přímým spojením na Prahu, může být
Cena do 4,8 mil.
i před kompletní rekonstrukcí apod. Prosím nabídněte.
Majitel stavební firmy koupí RD nebo pozemek, chatu v Praze 4,5,8,9,10 a případně i na jiném
Cena do 6 mil.
zajímavém místě, může být i před rekonstrukcí, 2 +1 a větší.
Manželé středního věku koupí RD v Praze, může být i zařízený (nevyklizený), stav ani lokalita nerozhoduje. Slušné jednání a vyřízení veškeré administrativy, vyklizení, přestěhování, pomůžeme s koupí
Cena do 6,5 mil.
jiné nemovitosti.
Velvyslanec koupí RD v Praze, v klidné ulici, preferuje starší zástavbu.

Cena do 10 mil.

REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

FOR ARCH 2018. PŘIPRAVTE SE!
PŘIJDE PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE?
O tom, že technologie jdou kupředu a čeká nás doslova revoluce v rámci digitalizace, svědčí i připravovaný další ročník stavebního veletrhu FOR ARCH 2018, který se uskuteční ve dnech 18.–22. září se
v PVA EXPO PRAHA. Co nabídne návštěvníkům 29. ročník veletrhu?

Nové trendy
a mnoho dalšího
Pokud se na FOR ARCH
chystáte, můžete se těšit
i na bohatý doprovodný
program. Např. se dozvíte,
jaké jsou nové trendy
v oblasti inteligentních domů.
Přesvědčíte se, že ovládat,
monitorovat a automatizovat
lze všechny technologie
v domě, a to od osvětlení přes
vytápění, stínění, klimatizace
až po zabezpečení. Například
svítidla se dají naprogramovat
tak, aby v průběhu dne
poskytovala různou intenzitu
světla i různou teplotu bílé
barvy – což je další téma
čtvrtečního doprovodného
programu.
Sobota 22. září
- Den stavby
Sobotní návštěvníky potěší
řada přednášek o nových
stavebních materiálech. Ty
doplní opět bohatý doprovodný
program, tentokrát na téma
dřevostavby. Od úterního
zahájení až do pátku bude
na veletrhu probíhat oblíbená
Soutěžní přehlídka stavebních
řemesel SUSO s novými obory,
kdy se se soutěžními úkoly
poperou ti nejlepší z republiky.
Organizátoři se rozhodli letos
návštěvníkům blíže představit
řemesla. Nebude nouze ani
o poučení a zábavu určené
pro neomezený počet hráčů
ve věku 0–99 let.
Zdroj: Forarch.cz

Digitální – průmyslová revoluce hýbe světem
Je to tak a Česko rozhodně není výjimkou. Základní myšlenky o čtvrté revoluci pocházejí už z roku 2011 a odhadují, že inteligentní systémy převezmou činnosti, které
dosud vykonávali lidé. Virtuální realita stejně jako rozšířená realita, která překrývá virtuální a skutečné prostředí,
mohou ušetřit velkou část nákladů na výstavbu. Ptáte se
jak? I tyto odpovědi najdou návštěvníci na veletrhu FOR
ARCH 2018.
Úspora času při procesu plánování a výstavby
V rámci využití zmíněných technologií lze, jak jsme naznačili výše, výrazně zkrátit celý proces plánování a výstavby.
A nejen to, technologie mohou rovněž zkvalitnit a zefektivnit správu budov. Hned první den veletrhu, v úterý 18.
září, zahájí TECHNOLOGICKÉ FÓRUM. Speciální debaty
na téma investice a technologie se zúčastní i čeští politici. Zajímá vás, jak a kam pokročila činnost vlády, která již
vytvořila dokument Průmysl 4.0 a vytyčila základní směry,
kudy se ubírat? Nebo jak 4.0 změní český trh a jak reálný je nárůst produktivity výroby o třetinu? Právě na tyto
otázky dá FOR ARCH nejen odborníkům ze stavebnictví
odpověď.
„Éra digitální průmyslové revoluce se blíží a otázka udržení a posílení konkurenceschopnosti naší země je stále
aktuálnější. Proto je digitalizace stavebnictví hlavním té-

8

matem letošního veletrhu FOR ARCH. Budeme se snažit
zodpovědět všechny související otázky, představit trendy
a vize, které s tímto blížícím se třeskem souvisejí,“ informoval média i veřejnost ředitel veletrhu Matěj Chvojka.
Středeční Cesta za komfortem
To je další téma, které se na veletrhu letos otevře. A to
ve středu 19. září, která bude patřit oblasti Wellness &
SPA. Oblast odpočinku a krásy poznají návštěvníci tak trochu z jiného úhlu pohledu. Protože zatímco showroomy
a časopisy o životním stylu se často soustředí na výsledný efekt, FOR ARCH nabídne informace především pro
provozovatele zařízení a návaznost na stavbu. Protože
jen řešení dokonalé v detailu a spolehlivě fungující může
naplnit podstatu wellness, tedy cítit se dobře – být v pohodě. Přímo pro provozovatele bude ve středu dopoledne připravena konference od Asociace bazénů a saun ČR
na téma modernizace a zatraktivnění plaveckých areálů.
Odpoledne bude patřit tématu hotelového wellness.
Chytrá a bezpečná domácnost
Ta přijde na řadu ve čtvrtek 20. září. Návštěvníci se přesvědčí na vlastní oči, že dnes není problém mít domov
pod kontrolou kdykoliv a odkudkoliv, stejně jako si připomenou, jak si ještě více zjednodušit život. Pochopí, kdy
doopravdy produkty, které myslí a konají za nás, skutečně
ušetří domácnosti peníze, čas a energii.

Nadšencům oboru vytápění
doporučujeme navštívit FOR
ARCH v pátek 21. září. Tento
den bude Dnem vytápění. Řešit
se budou pokračující Kotlíkové
dotace, přísnější požadavky
na úspory energií nebo také
jak správně skloubit vytápění
a větrání.

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

SOULAD MĚSTA
A ČLOVĚKA
Elegantním dojmem působící novostavba
Rezidence Hadovitá v Praze 4 – Michle
s výhledem na Michelské stráně.

76 NOVÝCH BYTŮ
A ATELIÉRŮ
TYPU 1+ KK AŽ 4 +KK.
www.rezidencehadovita.cz

inzerce_200x131.indd 1

21.03.18 12:19

Polyfunkční dům
ve Vrchlabí
horské apartmány
s dřevěnými podlahami
dálkové ovládání
topení a TUV,
centrální rekuperace
garáže, sklepní kóje,
wellness i recepce
s lobby barem
www.vrchlabi-apartmany.cz
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Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

B

C

Praha 12-Modřany

www.realcity.cz/rc/E3MM

Velmi pěkná rodinná vila 5+kk, zkolaudovaná v roce 2007, nabízí 250 m² obytné plochy a přiléhá k ní udržovaná zahrada 1 126 m² se závlahovým systémem.
Dům je postaven z kvalitních materiálů, zateplen, k vytápění slouží elektrokotel doplněný o tepelné čerpadlo.

770 128 128

Poděbrady

www.realcity.cz/rc/DZI8

Jedinečný dvoupodlažní rodinný dům o dispozici 6+kk s krytým bazénem
a obytné ploše 435 m², na pozemku 3.234 m². Dům se nachází v krásné přírodě
Polabské nížiny v jedné z neklidnějších lokalit na západním okraji čtvrti Polabec. Byl zkolaudován v r. 2002.

14 950 000 Kč

D

G

723 255 255

www.realcity.cz/rc/E3ZE

Byt 4+kk o ploše 94 m² se slunnou terasou 14 m² v cihlovém domě ve 2. NP
v lokalitě Velká Skála. Dispozičně je velmi dobře řešen a rozdělen na klidovou
část s ložnicemi na severní stranu a obývací část s kuch. koutem, pracovnou
a terasou na jižní stranu. Dům se třemi byty se nachází na konci slepé ulice.

770 128 128
C

www.realcity.cz/rc/E3R8

Luxusní kompletně zařízený byt 5+kk o UP 170 m² v nově zrekonstruovaném
činžovním domě, blízko zastávky metra a nedaleko parku Grébovka. Klimatizovaný a odhlučněný byt s rekuperační jednotkou je situován samostatně v 6.
patře. Součástí je společná zahrada ve vnitrobloku a dva sklepy.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E3ZF

Atypický mezonet 4+1, 150 m2, nově zrekonstruován, dovybaven a upraven.
Nachází se v 6. a 7. NP bytového domu, v pěší dostupnosti mezi stanicemi metra Nové Butovice a Hůrka. Nabízí pohodlné rodinné bydlení, i dvougenerační.
Z obýv. pokoje výstup na zasklenou lodžii.

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E1X5

Exkl. zařízený byt 3+kk o ploše 111 m² v ulici V Jirchářích ve 2. patře udržovaného, klidného domu s výtahem, který prošel rekonstrukcí. V bytě jsou dřevěné
podlahy, v koupelnách vyhřívaná keramická dlažba. Velkou předností zabudované vest. skříně s úložným prostorem, které přirozeně dotvářejí designový interiér.

731 300 400

www.realcity.cz/rc/E3ZH

Výnosový RD 5+kk, ul. Jeremenkova, pozemek 843 m², UP 140 m², ZP 206
m². Jižní zahrada 637 m². V domě je nájemce do r. 2020. Dům je podsklepený,
kompletně rekonstruovaný v r. 2009, vytápění plynovým kotlem, možnost přístavby zimní zahrady. Lokalita je oblíbená, v okolí množství zeleně.

734 445 445

17 690 000 Kč

720 310 300

Poděbrady

Info v RK

www.realcity.cz/rc/E1IN

Jedinečná prvorepubliková vila, 490 m², byla majetkem naší přední operní
pěvkyně. Dům po kompletní rekonstrukci, avšak původní charakteristika byla
zachována a doplněna o moderní bytovou kulturu. Lze využít jak k trvalému
bydlení, tak ke komerčním účelům. Poz. 790 m² s parkovou úpravou.

12 950 000 Kč

G

Praha 4-Podolí

Originální vila 3+kk s UP 352,4 m², vnitřním bazénem, saunou, třemi terasami je nadstandardně zařízená ve staroanglickém-tudorovském stylu. Nachází
se v klidné zóně pražských Kyjí, má panoramatický výhled na střechy okolních
vil a do zeleně. Dostupnost do centra 20 min. autem.

G

Praha 1-Nové Město

10 400 000 Kč

G

29 900 000 Kč

Praha-Kyje

28 800 000 Kč

B

Praha 13-Stodůlky

734 445 445
G

Praha 2-Vinohrady

10 950 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E3MN

Dvoupatrový exkluzivní půdní penthouse nad střechami vinohradských domů.
Užitná plocha bytu je 282,8 m² se dvěma terasami 17,1 a 8,3 m² s panoramatickými výhledy na střechy vinohradských domů. Byt je ve skvěle vedeném družstevním domě, který byl kompletně zrekonstruován.

Informace v RK

G

Praha 8-Troja

Praha 2-Vinohrady

770 127 127

21 500 000 Kč

G

Černošice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E3R7

Zrekonstruovaný dům se zápražím, terasou a velkou zahradou. Dům se nabízí
ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. UP domu
je 338,5 m², ZP s nádvořím 979 m², pozemek 2.425 m². Nabídka je zajímavá pro
milovníky svobodného, vzdušného bydlení v přírodě a nedaleko Prahy.

734 445 445

Třebichovice

www.realcity.cz/rc/E3ZG

Kompletně zrekonstruovaný RD 8+2/T (možno i dvougenerační) o ZP 461 m²,
UP 380 m². Pozemek na okraji obce, v naprostém klidu, má rozlohu 3.420 m² a
kromě domu na něm stojí zděná garáž s patrem (52 m²). V sousedství chráněná
přírodní památka Třebichovická Olšinka.

25 000 000 Kč

Více zajímavých nemovitostí naleznete na www.luxent.cz

734 445 445

17 800 000 Kč

REALCITY | REALITNÍ KANCELÁŘ MĚSÍCE

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

REALEXPERT SUCCESS VSTAŇ A MAKEJ!
Proč dělat reality jinak? Jak chutná úspěch? V čem tkví tajemství profesionálních realitních specialistů?
Jak bojovat se sebou samým v oboru nemovitostí? Na tyto otázky jsme se zeptali v realitní kanceláři
RealExpert Success. Rozhovor nám poskytla samotná jednatelka společnosti Hanka Petržílková.

Hanka Petržílková
Jednatelka společnosti
RealExpert Success
Obchodu s nemovitostmi
věnuje celý svůj profesní
život. V dětství se při prodeji bytu rodičů poprvé setkala s prací realitního specialisty, v tu chvíli věděla,
že to je to pravé. Vytýčila si
jasný cíl! Vlastnit, vést svoji
realitní kancelář a plnit klientům jejich sny o bydlení.
Postupnými kroky od prvního pronájmu k prodeji
činžovních domů ji čekala
mnohdy velice tvrdá, ale
o to zajímavější cesta. Díky
těmto zkušenostem dnes
dokáže koučovat tým zkušených makléřů a nalézt
řešení u nejzapeklitějších
případů. Její práce ji baví,
dělá ji srdcem a je to vidět!

REALEXPERT SUCCESS
Kodaňská 1516/77
101 00 Praha 10 - Vršovice
Telefon: +420 222 516 123
Mobil: +420 737 284 118
info@realexpert-success.cz
realexpert-success.cz
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Co považujte za klíčový aspekt práce
v realitním businessu?
Ne nadarmo se říká, že práce s lidmi je ta nejobtížnější.
Realitní specialista ale není obhájce ani soudce. Podívejte
se na realitu jinak. Klient své rozhodnutí o koupi či prodeji
nemovitosti ve valné většině případů řeší jednou v životě.
Realitní specialista je kouč a diplomat! Naslouchá oběma
stranám a hledá řešení, jak obě strany uspokojit. Klient
svěřuje svou důvěru makléři, aby od něj dostal maximum,
nikoliv naopak.
Obchod s nemovitostmi může být chaotický, hektický.
Jak s tím bojujete?
Prvním bodem je se uklidnit, nadechnout a přemýšlet
s čistou hlavou. Každá situace má řešení! Nikdy to nesmíte vzdát!
Nedávno se roztrhl pytel se státními půjčkami na bydlení. Myslíte si, že to nějak ovlivní realitní trh?
Ceny nemovitostí, především v hlavním městě, dlouhodobě rostou. Vzhledem k maximální částce, jež je možné získat, je téměř nemožné, aby tato skutečnost změnila situaci
v Praze a Středočeském kraji. Podmínky státní půjčky jsou
koncipovány na malá města. V reakci na slova náměstkyně pro místní rozvoj – půjčky mají sloužit jako pomoc při
zalidňování venkova. Tato teze se mi zdá zkreslená nedostatečnou infrastrukturou a nízkými mzdami v takto vylidněných lokalitách. Aby státní půjčky ovlivnily trh, muselo
by se jednat o jinak nastavené podmínky pro jejich získání
a v hlavním městě také o rychlejší schvalovací podmínky
pro výstavby nových bytových domů.
Již delší dobu se hovoří o zákonu o realitním
zprostředkování, ovlivní to nějak práci makléřů?
Legislativní omezení na poli realit považuji za krok správným směrem. Pokud chcete dělat práci realitního spe-

cialisty a myslíte to opravdu vážně, absolvování kurzu
vám rozšíří obzory. Přece vás odborný kurz nezastaví!
Jako mentor společně s makléři absolvuji kurzy, školení, odborné konference a věřte i po těch letech v oboru slyším informace, které mě posunou zase trochu dál.
Realitní kanceláře tvoří realitní makléři, oni jsou hnacím
motorem, tváří, se kterou se klienti setkávají. Profesionální
makléř zná svou práci dokonale, kurzem se reguluje trh
zejména pro osoby, které se za realitní specialisty vydávají. Touto zásadní změnou zákona by v budoucnu mohla
být realitním kancelářím navrácena pozitivní tvář. Zmizí ti,
co neumějí jednat férově, profesionálně a transparentně.
„Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco
ostatní se baví.“
Vaše rada pro začínající makléře?
„Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Makléřina se zdá pro mnohé začínající makléře, jako rychlá
cesta k zbohatnutí. Jedná se však o představu veřejnosti,
která má mnohdy zkreslené představy o práci realitního
specialisty. Pokud svou práci děláte poctivě a dobře, je
to dřina jako každá dobře vykonaná práce. Chceš být
úspěšný realitní specialista? Vstaň, makej, pracuj na sobě,
posouvej své hranice a hlavně nezůstávej stát na místě!
Lehčí cesta k úspěchu jednoduše neexistuje.
Na co byste upozornila klienty, kteří prodávají
nebo kupují nemovitost?
Pokud nevěříte svému realitnímu specialistovi, vyměňte
ho! Nejste si jisti nákupem nebo prodejem, nechte si dostatek času na rozmyšlenou. Jděte s dobou, profesionální
makléř použije moderní technologie k úspěšnému prodeji. Nikdy se nebojte zeptat, každá realitní kancelář má
své prostory, kde vás přivítá a vysvětlí vše do nejmenší
podrobnosti. Pokud ne, přijďte k nám! Váš čas a vaše rozhodnutí je to nejdůležitější! Vaše rozhodnutí, naše starost.

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 516 123

Pobřežní 6/58, Praha 8
Telefon: 221 719 041
e-mail: info@horren.cz

www.realexpertsuccess.cz
CHCETE SE STÁT REALITNÍM PROFESIONÁLEM? PŘIDEJTE SE K NÁM.

PRAXE?
 Zakládáme si na férovém jednání
a 100% proklientském přístupu.
 Nemáte zkušenosti v oboru?
 Nevadí, vše potřebné
vás naučíme!

www.horren.cz

FAKTA







Volná pracovní doba
Motivační systém
Podpora školitele 24 hod
Kariérní růst
Nové obchodní příležitosti
Neustále nové možnosti

G

DĚLÁME TO SRDCEM A BAVÍ NÁS TO.
I TY SE PŘIDEJ K ÚSPĚŠNÉMU TÝMU!
Nebudeme vám slibovat nesplnitelné. Pokud vás práce baví a děláte to
srdcem, lidský přístup vás nemine. Setkáme se na firemních akcích a nejen to!
Prodej rodinného domu 7+kk
Novosedly nad Nežárkou

T: 733 532 252

Pronájem bytu 3+kk
Praha - Vokovice

T: 739 748 722

Nabízíme k prodeji novostavbu rodinného domu
o zastavěné ploše 386 m2 a obytné ploše 295 m2,
postaveném na pozemku o výměře 11 696 m2.
Budova postavená do tvaru písmene H nabízí vícero
možností využití. V celé budově je podlahové vytápění
připojené na kombinaci kotle na pelety a elektrokotle.
K úsporám na provozních nákladech přispívají solární panely
na střeše. Součástí domu jsou dvě krytá parkovací stání.

Nabízíme Vám k dlouhodobému pronájmu
krásný, slunný byt 3+kk o výměře 109 m2
s terasou 6 m2 na Praze 6, v ulici Tibetská.
Byt se nachází ve 3. patře cihlového domu
s výtahem a s velice luxusními společnými prostory,
kde je k dispozici recepce, kamerový systém
+ ostraha hlídající dům 24 hodin denně.

Cena info v RK

Cena 34 990 Kč + poplatky 6 500 Kč

crestyl_zamecke_200x131_golf.indd 1

PRODEJ VILY 4 BYTY, 3X GARÁŽ, ÚDOLNÍ, PRAHA 4
Dům atypický
www.realcity.cz/rc/E3Q2
Vila se 4 bytovými jednotkami (1xG, 3x 3+kk),dále 3 garážové stání,2x venkovní stání, ve vilové zástavbě v Jiráskově
čtvrti, v ulici Údolní. Celá lokalita je obklopena zelení s Branickým potokem. Prodej pouze jako celek. Další podrobnosti
pd003653
v RK.
Informace v RK
777 949 757
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PRAHA

www.realcity.cz/rc/DUA3

NOVOSTAVBA BYTŮ
PRAHA 5-RADLICE

B

22 komfortních bytů,
ul. Tetínská, s úžasným
výhledem na Prahu, terasy,
předzahrádky. Ke každému
bytu garáž a sklepní kóje,
metro B, MHD, blízko
centra Smíchova,
hypotéka možná,
kolaudace leden 2018.

POSLEDNÍCH
6 BYTŮ
K PRODEJI
od 8 899 275 Kč
vč. DPH, garáže
a sklepa

.cz

Terronská 7, Praha 6 | josef.sedivy@commco.cz | +420 724 270 852

B

RODINNÉ DOMY
PANSKÁ POLE PŘEZLETICE
14

ZAHÁJENA VÝSTAVBA 2. ETAPY

www.realcity.cz/rc/DVT3

Nové RD Panská pole, ul. Čakovická, 4-6+kk,
už. plocha 110-145 m2, garáže nebo gar. stání,
2x koupelna, 3x WC, pozemek 304-530 m2,
metro Letňany 15 min. MHD, kolaudace 1. etapy
leden 2018, hypotéka možná.

od 6 210 000 vč. DPH a pozemku

JA KÝ B U D E VÁŠ Ž I VOT N Í P Ř Í B Ě H ?

Exkluzivní bytový projekt na Praze 5

www.quarta-rezidence.cz
+420 702 216 216

info@vinvest.cz

PRAHA
REALITKA S DOBROU POVĚSTÍ
Nikola Šoralová 774 982 161

|

nikola.soralova@mireas.cz

|

www.bdmlada.cz

|

www.mireas.cz

80 % BYTŮo

Bytový dům Mladá

již rezervován

ul. Armádní

• 66 bytů velikosti 1+kk a 2+kk
• přízemní byty s předzahrádkami
• byty v patrech s balkóny
• v domě výtah
• vlastní plynová kotelna
• parkovací stání
• sklep

724 593 303, honzik@honzik.cz
G

F

www.honzik.cz

D

RYCHLE PRODÁME,
PRONAJMEME
PRAHA 9, HLUČKOVA

Byt 1+kk www.realcity.cz/rc/E3VB
1+kk, 33 m2, sklep, parkovací stání,
OV, novostavba, zvýš. přízemí,
N02300
okno na východ.
724 593 303 2 800 000 Kč
E

PRAHA 7, U PRŮHONU

Byt 2+kk www.realcity.cz/rc/E3VC
2+kk, 48 m2, balkon, sklep, 4.p.,
OV, cihla, výhled do vnitrobloku a
klidné ulice, nízké popl. N02306
724 593 303 3 950 000 Kč
G

PRAHA 9, BĚCHORSKÁ

Byt 3+kk www.realcity.cz/rc/DZVC
3+kk, 71,5 m2, terasa 34 m2, OV,
1.p., dům i byt po rek., sklep 1,7 m2,
N02165
Horní Počernice.
724 593 303 4 820 000 Kč
C

ČI VYKOUPÍME
JAKOUKOLIV NEMOVITOST
V PRAZE A OKOLÍ

PRAHA 6, TERRONSKÁ

Byt 3+1 www.realcity.cz/rc/E42C
3+1, 110 m2 + balkon 1 m2 a 1,8
m2 + sklep 8 m2, OV, 3.p., cihla, k
N02329
rekonstrukci.
724 593 303 9 500 000 Kč

PRAHA 10, UHŘÍNĚVES

Dům
www.realcity.cz/rc/E42D
RD 3+kk, UP 100 m2, pozemek
403 m2, garáž, nová střecha a zat.
N02327
fasáda.
724 593 303 5 750 000 Kč

PRAHA 4, KŘESANOVSKÁ

Dům
www.realcity.cz/rc/E42E
Krajní řadový RD, UP 151 m2, pozemek 342 m2, 6+kk, novostavba, reN02326
zidence Vrtilka.
724 593 303 9 100 000 Kč
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BYTY | DOMY | CHATY | POZEMKY | KOMERČNÍ NEMOVITOSTI
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3+KK
NOVÉ BYTY

dokončení podzim / zima 2018

rodinné bydlení
s dobrou adresou

Praha 5 - Malvazinky, ulice česká
www.rezidencemalvazinky.cz

) 724 511 511

Úspěch realitních kanceláří

zaručí jen tvrdá a poctivá práce
Franchisovým pobočkám EVROPA
realitní kanceláře se daří nejen
v letošním roce. Za loňský rok zvýšily pobočky svůj obrat o 31 % a úspěšná franchisová realitní síť se rozšiřuje
i do dalších měst v České i Slovenské
republice. Nejen o expanzi jsme hovořili s Mgr. Radkem Sechovcem, generálním ředitelem EVROPA realitní kanceláře.
Jak se podle Vás v poslední době daří realitnímu trhu v ČR a SR?
Řekněme si na rovinu, praktiky některých realitních kanceláří
v minulosti „pošramotily“ pověst realitního trhu. Věřím ale, že se
situace již posouvá k lepšímu, vnímáte to také tak?
Realitní trh v ČR i SR zažívá veliký vzestup a zdaleka ještě není na
svém vrcholu. Klienti vyhledávají zavedené realitní kanceláře, které
mají zkušenosti a mohou se prezentovat kvalitním servisem a dobrými referencemi. V dnešním on-line světě je velmi snadné vyhledat na
internetu informace o jednotlivých realitních kancelářích či makléřích.
Klienti mají daleko vyšší očekávání a to zcela oprávněně, než tomu
bylo před 5 až 10 lety.
Jak se situace na realitním trhu projevuje na počtu nových
zájemců o spolupráci? Přibývají či ubývají makléři? Vidíte spíše
trend makléřů pracovat tzv. „sami na sebe“, nebo se spíše
sdružovat či nechat zastřešit většími značkami?
V dnešní době si makléři uvědomují, že je třeba se neustále vzdělávat. Hledají společnost, která jim umožní se rozvíjet, která je zastřeší
dobrým jménem a pomůže jim získat důvěru jejich budoucích klientů.
EVROPA realitní kancelář je značka, která na trhu realit úspěšně působí již 20 let. To je záruka a jistota. Je to reálný úspěch.
Nechtěl bych dnes začínat v realitním byznysu bez silného partnera
za zády. To, že děláme svou práci dobře, nám potvrzují kladné reference našich klientů, kteří se nejen vracejí, když potřebují řešit otázku
bydlení nebo vhodné investice do nemovitostí, ale a to mi ještě více
potvrzuje, že děláme svou práci dobře, nás doporučují svým známým
nebo obchodním partnerům.
Jak se vám dařilo v loňském roce?
Naše realitní franchisové pobočky EVROPA udělaly obrovský skok
v efektivitě, byl to náš cíl a velmi nás to těší. Ačkoliv franchis tolik
nepřibylo, vzrostl jejich obrat o 31 % . Nejlepších deset poboček dnes
bez problému dosahuje v průměru přes 1 000 000 Kč měsíčního obratu.

kdy výsledkem je vždy spokojený zákazník. Nemáme ambice být
největší realitní síťí na trhu, ale rozhodně nejlepší. Přesto se nám daří
kontinuálně zvětšovat náš vliv v realitním byznysu. Potvrzení tohoto
faktu je zájem ať již samotných makléřů, menších realitních kanceláří
nebo zájemců z řad jiných oborů podnikání o otevření vlastní franchisy
EVROPA realitní kancelář a spojení se silným partnerem, který je na
trhu již 20 let.
Zastřešujeme 28 franchisových poboček, z toho 24 v České republice a část na Slovensku. Do konce roku 2018 otevíráme dalších
6 poboček a v roce 2019 máme v plánu otevřít dalších 10 na území
České i Slovenské republiky. Zřizovat ve větším počtu franchisové
pobočky není na pořadu dne, jde nám především o kvalitní servis
a zázemí pro všechny naše stávající i budoucí franchisanty.
Ten kdo kupuje franchisovou licenci EVROPA realitní kancelář, tak
očekává kvalitní full servis, silnou marketingovou podporu, vzdělávání a další výhody, kterými my, jakožto silná a etablovaná ﬁrma na
realitním trhu disponujeme. Poskytujeme exkluzivitu značky pro dané
území, lokalitu a nejen to nás výrazně odlišuje od naší konkurence.
Velmi pečlivě naše nové franchisanty vybíráme a společně řešíme,
zda je tento typ podnikání pro ně vhodný. Naším zájmem není prodat
licenci každému, kdo o ni projeví zájem.

Kolik aktuálně provozujete poboček realitních kanceláří
EVROPA a kolik z nich provozují franšízoví partneři?

Pro koho je realitní franšíza EVROPA vhodnou příležitostí? Jací
franchisanti mají předpoklady k úspěchu – prozraďte, jaké jsou
atributy úspěšné franchisy?

Naše vize je poskytovat kvalitní a rychlý servis Všem našim klientům,

Pro všechny, kteří chtějí mít ﬁnanční nezávislost a uspokojení z vlast-

ního podnikání. Ptáte se mně, jaký typ osobnosti uspěje? Daří se
především lidem, kteří pobočku osobně řídí, věnují jí svůj čas a energii. Mají dobré vazby a v regionu se těší dobré pověsti. Nechybí jim
ﬁnanční zázemí a mají podnikatelskou vizi, kde chtějí být řekněme za
pět let. Někteříí z našich franchisantů se chystají v příštím roce otevřít
další pobočky v dalších regionech.

jednoduché pravidlo. Jestliže chci vlastnit svou pobočku, pak koupím
rovnou licenci. A jestliže mě baví obchod, pak obchoduji i jako majitel, jen s výrazně vyšším společenským statutem a prestiží.

Podnikání v realitním odvětví je momentálně nejvýhodnější za uplynulých deset let. V EVROPA realitní kanceláři jsme si tohoto vývoje
vědomi a nabízíme možnost této situace využít na bázi franchisové
spolupráce. EVROPA realitní kancelář má vypracovanou nejkomplexnější nabídku výhod franchis v realitním oboru.

Samozřejmě, ať nás osloví a domluví si s námi nezávaznou schůzku.
Je lepší své sny realizovat, než o nich jen snít.

Co Vaši franšízoví partneři na spolupráci s Vámi oceňují nejvíce?
Kvalitní a komplexní servis ze strany franchisora, mezi něž se mimo
jiné řadí vlastní realitní software EVROPÁK, silná marketingová podpora, mezilidské vztahy, nemalá úspora nákladů spojených s realitní branží, navyšující se příjmy a nakonec i zvýšení osobní prestiže
v regionu kde žijí a podnikají.
Jaký je z Vašeho pohledu největší přínos Vaší značky pro
řadového franšízanta? Co od Vás franšízový partner může
očekávat?
Silná ryze česká realitní společnost EVROPA s dvacetiletou historií
na trhu. Serióznost a profesionalita, reference klientů, kteří využívají
našich služeb opakovaně a následně i doporučují naše služby dále.
To je pro nás důkaz, že to co děláme dává smysl a přináší radost
nejen nám, ale i našim partnerům.
Všichni zájemci o franchisu mohou očekávat silnou a cílenou podporu od začátku spolupráce, od výběru lokality kanceláře, následné vybavení přes velmi kvalitní školení vlastní vzdělávací akademie
BAE, kde najdete ty nejlepší profesionály z realitní branže, ale i jiných
oborů, které jsou dnes již automatickou součástí našeho podnikání.
Jak jsem již zmiňoval, vyvinuli jsme vlastní realitní software EVROPÁK,
což nám dává velkou výhodu oproti konkurenci. Stávající franchisanti
si cení na naší spolupráci mimo jiné i výtečných osobních vazeb,
možnost ﬁnancovat své projekty či výkupy z našeho investičního fondu. Dále disponujeme vlastním oddělením na zpracovávání hypoték
a pojištění PFN group.
Navíc v letošním roce jsme vstoupili do velmi úzké spolupráce se silnou značkou Allianz a i to je jeden z aspektů, kterého si naši partneři
cení. Nestagnujeme, ale stále se posouváme dál a děláme vše pro
maximální spokojenost všech našich franchisantů, makléřů realitní
kanceláře EVROPA a v neposlední řadě našich klientů.
Jako v každém podnikání – někomu se daří, někomu méně. Jak
je to u vás? V čem vidíte důvody úspěchů či neúspěchů vašich
franšízantů?
Než podepíšeme novou franchisu, tak s naším budoucím franchisantem podrobně projdeme veškerá úskalí, která provozování realitní
kanceláře přináší. Společně vypracujeme byznys plán, upřesníme si
marketingové aktivity, které bude třeba ve svěřeném regionu realizovat a pobavíme se o personální strategii. Teprve potom podepisujeme a začínáme společně podnikat pod značkou EVROPA realitní kancelář. Tato počáteční „opatrnost“ nám umožňuje, abychom
se lépe poznali a ubezpečili se, že můžeme být společně úspěšní.
Franchising je o partnerství. Úspěšnost našich franchisantů i jejich
makléřů je pak velmi vysoká.
Je něco, nač by se měli potenciální franchisanti, mající touhu
vstoupit do prostředí realit, připravit?
Záleží na schopnostech zájemce o franchisu. Někdo má ambice
spíše obchodní, jiný čistě manažerské, až majitelské. Pro všechny
máme u nás místo pro jejich realizaci. Máme propracovaný systém
navazujícího manažerského i makléřského školení. Ale pro mě platí

Máte pro nové, potenciální realitní franšízanty nějaké doporučení
či motivaci?

A poslední otázka - s čím by naopak měli počítat realitní makléři,
kteří čtou tyto řádky a zvažují, že se osamostatní - že začnou
podnikat sami na sebe, avšak pod záštitou silné společnosti,
jakou je realitní kancelář EVROPA?
S tím, že budou o sobě rozhodovat sami. Měli by počítat s tím,
že dostanou příležitost něco ve svém životě dokázat, něco vybudovat. Nebudou už jen součástí soukolí, ale sami budou ta kola roztáčet. Stanou se majiteli vlastní realitní kanceláře EVROPA v daném
regionu. Budou dávat druhým práci, ale také budou za jejich práci
zodpovědní. Avšak, a to je velmi důležité, nezůstanou osamoceni.
Franchising je o tom, že máte za zády silného partnera, který vám
poradí, pomůže, vyjedná vám lepší podmínky u vašich dodavatelů,
mentoruje vás, pomůže vám udržet vaši ﬁrmu pod kontrolou, směřuje vás k dynamičtějšímu růstu, pomůže vám s marketingem, poradí
vám kde sehnat kvalitní zaměstnance, dodá vám technickou podporu
a k tomu je vaším obchodním partnerem po celou dobu spolupráce.
Díky tomu zvýšíte své procento úspěchu, ale stále zůstanete „svým
pánem“.

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
FREE

VERZE

software pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
zdarma bez poplatků

REALITNÍ
SOFTWARE

WEBOVÉ
STRÁNKY

www.realko.cz

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

NEOPAKOVATELNÁ NABÍDKA

novostavba bytu 4+kk s terasou
Jedinečné výhledy
na centrum Prahy i s věžičkou
Pražského hradu
Prestižní lokalita vilové čtvrti
Praha 5 – Dívčí Hrady
Nadstandardní vybavení,
dvě koupelny, dřevěné
parkety v pokojích
Výměra bytu 104 m2
+ slunná terasa 15 m2
Garážové stání a uzamykatelné
venkovní parkovací stání
Zděný sklep 4 m2
Přírodní památka Dívčí Hrady
a Zlíchovské skály u domu

REAL DEVELOPMENT 2001 a.s.
Tel.: +420 777 094 335
E-mail: zidek@praha-byty.cz

www.city-home.cz │ prodej@city-home.cz │ +420 606 093 093

PRODEJ BYTU 2+1 SE ZAHRADOU
BOŘIVOJOVA, PRAHA 3

DVORECKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA 4

PRODEJ BYTU 1+KK

PRODEJ BYTU 2+KK

PRONÁJEM KOMERČNÍHO PROSTORU

Velmi atraktivní ateliér o celkové dispozici
2+1 s výměrou 62,9 m2 v činžovním domě
Bořivojova na rozhraní Žižkova a Vinohrad.
K ateliéru náleží zahrada orientovaná
do vnitrobloku s výměrou 97,9 m2 a také
sklad 2,8 m2. Ateliér představuje ideální investici k vlastnímu bydlení nebo pronájmu.
Nyní akční cenová nabídka - poslední byty
Bořivojova se slevou 2 % z kupní ceny!

Investičně zajímavý byt 1+kk se nachází
v prvním nadzemním podlaží a má celkovou výměru 29,6 m2. K bytu náleží navíc
sklep s výměrou 1,5 m2. Oblíbená lokalita
Podolí nabízí velké množství sportovních
i rekreačních aktivit. Plná občanská vybavenost a zeleň v okolí. Obytný dům se
nachází přímo u MHD zastávky Dvorce,
skvělé dopravní spojení do centra.

Byt s dispozicí 2+kk s výměrou 46,2 m2.
K bytu náleží sklep o výměře 4,7 m2. Byt se
nachází v komorním obytném domě Ďáblická v klidné části Prahy. Dům je podsklepený, ke každému bytu tak náleží sklepní
prostor a také společná zahrada ve dvorní
traktu náležící k celému obytnému komplexu. Výborné dopravní spojení do centra
Prahy, plná občanská vybavenost.

Komerční dům Radlická nabízí nebytové prostory na pronájem za výhodnou
cenu s velkou ﬂexibilitou – prostory od
6 m2 do 60 m2. V přízemí domu se nachází recepce, která zajišťuje základní služby
a běžný provoz domu, možnost parkování
v objektu. V okolí plná občanská vybavenost, perfektní dopravní spojení, objekt se
nachází přímo u MHD zastávky Laurová.

ĎÁBLICKÁ, PRAHA 8

RADLICKÁ, PRAHA 5
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PRAHA

BránA
K pOhODOvému
ByDlEní



byty 1+kk – 3+kk  velikosti 28 – 87 m2  balkony, terasy
 10 minut na metro  10 minut na letiště

602 206 999 | velkabrana.cz
prodej@velkabrana.cz
Při uvedení hesla GrandRealcity4 během prvního kontaktu s námi získá prvních 5 zájemců při podpisu
rezervační smlouvy vouchery v hodnotě 10 000 Kč na nákup v OD IKEA.

Developer: Shikun & Binui Horoměřice s.r.o., člen skupiny HORIZON HOLDING
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)

Adresa pro život plný života
Zahálka je nová
malá čtvrť v Praze
4 na břehu Vltavy
v sousedství
golfového hřiště
Hodkovičky. Prodej
první fáze projektu
s nadstandardními
byty od 1+kk po 5+kk
byl zahájen v létě.

N

a projektu Zahálka se
podílí dvě renomované
developerské společnosti
Karlín Group a Horizon
Holding. Přední tuzemský developer
Karlín Group je cenami ověnčený
tvůrce moderní městské architektury.
Tak jako u všech dosavadních staveb
i zde klade vysoký důraz na její citlivé
začlenění do okolí. Horizon Holding je
součástí největší stavební společnosti
v Izraeli. V Praze úspěšně dokončil
projekty v Kyjích, Čimickém údolí,
Modřanech i v Karlíně.
Koncept Zahálky je dán její atraktivní
lokalitou na pomezí Hodkoviček
a Modřan. Prestižní sousedství
s Vltavou a golfovým hřištěm
doplňuje hlavní pražská cyklostezka,
volnočasový areál Vodpočívárna,
sportovní Freestyle park, Lanový park
a nedaleká Modřanská rokle. Centrum
města je dosažitelné tramvají, autem
nebo na kole podél Vltavy za 20 minut.

M O J E Z A H A L K A .C Z

V první fázi vzniknou dva elegantní
domy navržené záměrně každý jiným
architektem. Oba architekti do svých
domů vnesli svůj jedinečný rukopis,
který je patrný z promyšlených
dispozic bytů všech typů od 1kk až po
5kk, velkorysých teras i mnoha detailů.
Orientace domů umožňuje výjimečné
výhledy na údolí Vltavy, zelené
kopce Chuchelského háje, vilovou
čtvrť starých Hodkoviček i ušlechtilé
golfové hřiště pod okny.
Obytné budovy budou zasazeny
do špičkové zahradní architektury
s loukami, zahradami, desítkami
stromů a mnoha příležitostmi pro
trávení volného času obyvatel Zahálky.
Výhradně podzemní parkování otevře
okolí domů pouze pro zeleň. První fázi
projektu navíc ozdobí revitalizovaný
biokoridor Zátišského potoka.

602 126 264
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Ochraňte svůj domov před zloději!

Abyste se doma mohli cítit skutečně bezpečně, doporučujeme kamerový
systém, díky kterému můžete neustále odkudkoliv na světě vidět, co se právě děje u vás doma. Alarmový systém Vás pak ochrání nejen před nezvanými hosty, ale také například před požárem a dalšími riziky.
Stěhujete se do nového bytu nebo domu? Zastavte se v prodejně KLÍČOVÉHO
CENTRA, kde vám rádi poradíme a zajistíme kompletní zabezpečení pro
vaši domácnost. Řadu tipů a doporučení i e-shop najdete také na stránkách
www.klicovecentrum.cz.

Zajistěte bezpečí nejen pro svůj majetek, ale také sebe a své blízké!

Pořizujete nový dům nebo byt? Při jeho zařizování nezapomeňte na to
nejdůležitější: bezpečí. Každoročně se tisíce domácností stanou obětí
vloupání – často zcela zbytečně. Naprostou většinu zlodějů přitom odradíte dodržováním základních bezpečnostních opatření. Která to jsou?
V první řadě se zaměřte na vstupní dveře. Ať už se jedná o byt, nebo rodinný dům, vchodové dveře musí být vždy bezpečnostní, vybavené zamykací
vložkou alespoň ve 3. bezpečnostní třídě a doplněné bezpečnostním kováním. Ti náročnější na pohodlí pak mohou vyzkoušet elektronické přístupové
systémy, které vám umožní odemykání bez klíče (třeba i aplikací ve vašem
smartphonu) i automatické zamykání. Důležité je nezapomínat ani na okna.
Zvláště v nižších patrech se vyplatí vybavit okna speciálními zámky či zamykacími klikami, které zabrání otevření oken zvenčí.

Praha 2-Vinohrady, Korunní 28
Praha 6-Dejvice, Československé armády 21
Praha 8-Libeň, U Pekařky 1a
tel.: 222 511 142 • praha@klicovecentrum.cz

Nedejte zlodějům šanci!
Kompletní zabezpečení pro Vaši domácnost

www.klicovecentrum.cz

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
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REALCITY

… více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin

KRÁTKODOBÉ PRONÁJMY. V ČESKU SE JIM
NEDAŘÍ TOLIK JAKO V ZAHRANIČÍ! JAK TO?
Pronájem nemovitostí se stal velmi atraktivním výdělkem i přivýdělkem mnoha Čechů. V posledních
letech zaznamenal doslova boom krátkodobý pronájem. V Česku se mu však nedaří tak, jako třeba
jinde v Evropě. Jak to?
Řada majitelů bytů, zejména v Praze, přestává shánět klasické nájemníky. Místo nich nabízejí byt
na pár nocí, několik týdnů nebo měsíců. Důvodem jsou větší zisky než z dlouhodobého pronájmu.
Opravdu se to ale vyplatí každému?

Nejlépe jsou na tom Pražáci
Z hlediska krátkodobých pronájmů jsou zdejší majitelé
nemovitostí ve výhodě. V Praze krátkodobý pronájem
jde logicky mnohem lépe než jinde v republice. Přesto
ani zde většina majitelů nevydělá. Podle statistik z konce
roku 2017 si na zisk přišla maximálně třetina z nich. Dlouhodobější statistiky také vykazují, že každý čtvrtý hostitel
po krátké době s pronájmem skončí.
Důvody, proč Češi na Airbnb nevydělávají
Jedním z důvodů, proč se v ČR obecně spíše nedaří krátkodobým pronájmům přes platformu Airbnb, je, že velká
část nabízených bytů má slabou obsazenost. Konkurence
je velká a zisky tak rozhodně nepřevyšují zisky z dlouhodobých pronájmů. Zásadní pro úspěch je také poloha.
Nemovitosti dál od centra mají velkou nevýhodu. Takové pronájmy kolikrát ani nedávají smysl. V tomto případě
je rozhodně vhodnější pronájem dlouhodobý. Mezi byty
v centru je velká konkurence, neboť se ukázalo, že Češi
mají poměrně vysoký standard v rámci tohoto typu ubytovacích služeb. Průměrná kvalita inzerátů v Praze rozhodně
převyšuje nabídku jiných inzerátů v západních městech,
ale na druhou stranu představuje vysokou lokální konkurenci. Na tom se shodují i odborníci.
Co si pronajímatelé neuvědomují
Dalším faktem je, že si pronajímatelé moc neuvědomují,
že jsou tu další náklady spojené s krátkodobým pronájmem. Mezi ty se řadí např. úklid, praní, hygienické věci
nebo úklidové prostředky apod.
Úspěšný není každý
Jak již bylo řečeno, největší pravděpodobnost krátkodobého pronájmu v Česku slibuje hlavní město Praha. Přesto
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S čím musíte počítat, když
se rozhodnete pronajímat
krátkodobě
- První podmínkou pro volbu
krátkodobého pronájmu
je perfektní lokalita bytu
ve větších a turisticky
zajímavých městech.
-

Z důvodu velké
konkurence, která
ve větších městech
vládne, je nutné udržovat
nemovitost v určitém
standardu.

-

Samozřejmostí je moderní
vybavení, které bude
působit příjemně a útulně.

-

I když si můžete nastavit
cenu podstatně výš než
za pronájem dlouhodobý,
je třeba počítat i s časem,
který je třeba vyhradit si
na komunikaci se zájemcem
o ubytování apod.

-

Zapomenout nesmíte
ani na služby spojené
s údržbou nemovitosti,
jako je úklid, praní, výměna
ložního prádla apod.

-

Stejně tak počítejte
dopředu i s časovými
prodlevami, když si
nemovitost zrovna nikdo
nepronajme. Někdy to
může trvat i týdny.

-

Když se zadaří, můžete
vydělat i o 200 procent
víc než u dlouhodobého
pronájmu.

i zde není úspěch zaručen. Jsou zde vidět velké rozdíly v přístupu. To se odráží i na celkovém úspěchu s pronajímáním. A to potvrzují i statistiky. Jen necelých deset
procent aktivních pronajímatelů se může za poslední rok
pochlubit faktem, že se jim podařilo získat alespoň jednu recenzi na své ubytování. I další statistiky hovoří spíše
negativně.
I v Praze je úspěšná zhruba polovina hostitelů
Polovina lidí v Praze aktivních na Airbnb nebyla příliš
úspěšná, neboť pronajímala svůj byt nebo pokoj zhruba
jen jeden měsíc v roce. Nejčastěji se pronajímá v době
dovolených. Takto pronajímá v Praze dvacet osm procent
z hostitelů na Airbnb. Během hlavní sezony, která běží
od dubna do srpna, se podaří pronajmout v průměru kolem 6 000 bytů a pokojů ze zhruba 17 000. To je asi 35
procent všech registrovaných nabídek na Airbnb v Praze.
Průměrná délka jednoho pobytu činí 3,5 dne.
Praha uvažuje o regulaci
Stejně jako ostatní vybraná města v Evropě, i Praha uvažuje o regulaci služby. Magistrát prověřuje možnosti, jak
by mohl iniciovat legislativní změny pro regulaci sdílené
ekonomiky. Rozhodnutí zatím nepadlo, takže uvidíme.
Jedno je jisté, pokud máte podnikatelský záměr pronajímat nemovitost krátkodobě, bude určitě dobré sepsat si
pro a proti a neunáhlit se. V první řadě je třeba spočítat si
náklady a uvážit lokalitu i další možnosti.

Nevýhody krátkodobého
pronájmu
- neobsazenost, proluka
v nájmech
- daňová povinnost
- nutnost být k dispozici,
když je třeba
- nutný čas na úklid a servis
- neshody se sousedy,
kterým může vadit častý
pohyb cizích osob v domě
- povinnost hlásit ubytování
cizinců

... domov, který hledáte ...
... na Praze 4 ...

www.rezidencealba.cz

KLAMOVKAGARDENS.CZ ¦ 724 323 418

724 323 418

PRAHA
PRAHA 5

PRAHA 9

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB

Byt B206 - 1+kkB (48 m²) + (4 m²) v domě Rezidence
Malvazinky.Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je ještě
garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním terénem.

Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše 140
m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586 m².

Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M²
PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE

NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB PRAHA 10
Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R5

Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí,
spousta zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Krásný a světlý byt B233 - 3+kk s dvěma balkony. Lze hypo.

EXAFIN one, s.r.o.

Připravujeme pro Vás výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look. Byt 3+kk , 69,2
m² + 2x balkon (2 x 6,3 m²). Předpokládané dokončení léto 2020.

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

EXAFIN one, s.r.o.

SAMOSTATNÝ RD, PRAHA 9 - ČAKOVICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E2YB
Nabídka RD typu ”Kvinta”v Praze 9, Čakovice - Třeboradice. Dispozice 5+kk (ev. 4+1) o užitné ploše
140 m² - dům č. 32. Celková plocha pozemku 586
m².

PRODEJ NOVÉHO 1+KK, OV, PRAHA 5
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1BA
Nový byt B206 - 1+kk/B (48 m²) + (4 m²) v Rezidenci
Malvazinky. Byt v nejnižším podlaží, pod nímž je garáž - úroveň podlahy bytu cca 3 m nad okolním terénem.

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
9 850 000 Kč

tel.: 737 289 996
4 120 000 Kč

tel.: 737 289 996
informace v RK

PRAHA - VÝCHOD
ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9
Nabídka RD typu ”Řadovka”v Úvalech - 4+kk + garáž ,
užitná pl. 128 m², těsně u hranic s Prahou 9. Celková
plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
5 890 000 Kč

PRAHA 10
NOVOSTAVBA BYTU 3+KK/2XB 96 M² PRAHA
5
Třída B
www.realcity.cz/rc/DYAE
Perfektní dostupnost centra, klidné prostředí, spusta
zeleně, výhledy - to je Rezidence Malvazinky. Nabízíme krásný a světlý byt 3+kk s dvěma balkony.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
7 780 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK, OV, PRAHA 5 - KOŠÍŘE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1XN
Byt A111 - 4+kk (99 m²) prostorným balkonem (8 m²)
a sklepem v domě Rezidence Malvazinky. Byt se
nachází v přízemí a je orientován na východ a sever.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 680 000 Kč

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra? Vyladěné byty - Green Look připravují
2+kk/B o ploše 58 m². Předpoklad. dokončení léto
2020.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
informace v RK

NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E3ZC
RD č.10., typ C3, dvojdům, 6+kk, UP 141 m², plocha
parcely 310 m², dřevěná eurookna, parkety dub, 2x
WC, 2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, cena s DPH,
hypo možné

Commco

tel.: 724 270 852
7 705 000 Kč

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH

|

|

|

|
www.forarch.cz

18.–22. 9. 2018
GENERÁLNÍ PARTNER

28

ODBORNÝ PARTNER

OFICIÁLNÍ VOZY

Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
NOVOSTAVBA RD PŘEZLETICE PRAHA
VÝCHOD
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1PQ
RD č.17., typ C2, dvojdům, 6+kk, UP 141 m², plocha
parcely 390 m², dřevěná eurookna, parkety dub, 2x
WC, 2x koupelna, dokončení 2.pol.2017, cena s DPH,
hypo možné

Commco

tel.: 724 270 852
7 705 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPG8

HLEDÁME BYTY K PŘÍMÉMU ODKUPU
www.realcity.cz/rc/DZ9E

KOUPÍME STAVEBNÍ POZEMEK
www.realcity.cz/rc/DZ8Z

Privatizujete byt a dlužíte na nájmu nebo nemáte prostředky na jeho odkup? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

ideálně pražská sídliště, 1+1 až 3+1. Byty slouží k přestěhování klientů, od kterých jsme odkoupili jejich
nemovitosti. Slušné výkupní ceny a rychlé jednání.

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra. Budeme vděčni za jakoukoliv nabídku. Email: info@kreditnemovitosti.cz (RK nevolat).

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPG4

Máte spoluvlasntický podíl na bytu nebo domu a
chcete ho prodat? Zajistíme jeho prodej, nebo ho od
Vás odkoupíme.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK
PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/DPG5

Máte dluhy a chcete je řešit? Chcete se vyhnout blížící se exekuci bytu? Přijďte na bezplatnou konzultaci.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK
PRODEJ BYTU 1+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XT
28,2 m², vhodný pro investici. Byt i balkon (5,6
m²) jsou orientovány na východ s výhledem
na vilovou zástavbu. Kompletní nabídka bytů na
www.velkabrana.cz

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
2 128 305 Kč

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6
Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1000 m². Ideálně na klidném místě.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
2+kk až 3+1 v lokalitě Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Lužiny, Háje, Opatov, Chodov, Prosek, Letňany,
ČM). Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání.

OMEGA ESTATE s.r.o.

Sháníme ke koupi byt 2+1/2+kk/3+1/3+kk v Praze.
Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na veřejnou dopravu do
centra.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

RD, hledáme byt o velikosti gars. až 2+1 v lokalitě
Praha (nejlépe Stodůlky, Butovice, Ohrada, Lužiny,
Řepy, Košíře, Smíchov). DV i OV, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

RealExpert Success

tel.: 721 676 015
informace v RK

PRODEJ BYTU 2+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/E1XU

BYT K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E3C9

Útulný byt s rozlohou 48 m² a balkonem 5,7 m² nabídne pohodlný život mladému páru, který ocení
dostupnost centra do 20 min, letiště do 10 min a
přírodu na dosah

RealExpert Success

www.velkabrana.cz

tel.: 602 206 999
3 172 405 Kč

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk,
Lhotka, Modřany). DV i OV. Přímá koupě, žádné zprostředkování

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/DZ97
domek v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod a
okolí. Rychlé jednání, platba bez úvěru, info@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 721 676 015
informace v RK

byt na Jižním městě nebo i jinde na Praze 4, 5, 6 nebo
8 a 9. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 602 206 999
5 115 741 Kč

POZEMKY
KRALUPY NAD VLTAVOU
www.realcity.cz/rc/DZX5

tel.: 724 359 311
dohodou

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

POPTÁVKA

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMO ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9D
Garsoniera, 1+kk, 1+1, 2+kk či 2+1 v Praze. Garantujeme rychlé jednání, peníze připraveny ihned k výplatě. Máme zájem o rozumné nabídky s dobrou dopravní dost.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92
v lokalitě Praha 4, 5, 8, 9 nebo 10. Stav není rozhodující – může být i před rekonstrukcí. Nabízíme rychle
jednání bez použití úvěru, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93
RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
info@omega-reality.cz, či volejte na tel.: 724 370 102.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PŘÍMÝ KUPUJÍCÍ HLEDÁ RD V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ94
před rekonstrukcí (může být i v dezolátním stavu). Lze
i okrajové části Prahy nebo starší zástavba. Budeme
vděčni za jakoukoliv nabídku. info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
informace v RK

URGENTNĚ POPTÁVÁME
www.realcity.cz/rc/DZ95
domek, chalupu nebo pozemek v lokalitě Říčany,
Mnichovice, Popovice, Petříkov a celá tato oblast.
Rychlé jednání, peníze ihned, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9I
rodinný dům v okolí Prahy, i před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40 km od Prahy. Cena do 3
mil. Nabídky prosím jen od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 359 311
dohodou

ARCHITEKT HLEDÁ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HP
Garsoniéra, 1+1, 2+kk (ideálně Chodov, Opatov, Háje,
Pankrác, Nusle, Kamýk, Lhotka, Modřany. OV nebo
DV, nabídky zasílejte na e-mail info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 222 242 233
informace v RK

v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké
místo. Platba hotově, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRÁVNÍK KOUPÍ
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tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HR

zajímavý byt nebo dům v Praze a okolí, 1+1, 2+1 či 3+1,
DV či OV za cenu do 7 mil. Kč. Rychlé a přímé jednání.
Pište nebo volejte info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

POTŘEBUJETE FINANČNÍ ZÁLOHU?
www.realcity.cz/rc/E2HS
Nemáte na splátky a chcete prodat nemovitost? Půjčíme Vám peníze než prodáme vaši nemovitost. Zavolejte a domluvte si nezávaznou schůzku ZDARMA.

OMEGA ESTATE s.r.o.
LETUŠKA HLEDÁ BYT

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E2HT

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Volejte
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 349 770
informace v RK

CHIRURG HLEDÁ KE KOUPI RD
www.realcity.cz/rc/E2HU
v lokalitě P-východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo, info@omegareality.cz

tel.: 606 021 733
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

tel.: 724 370 102
informace v RK

LÉKAŘ HLEDÁ RODINNÝ DŮM
www.realcity.cz/rc/E2HQ

Hrozí Vám exekuce. Obraťte se na nás – necháme vyčíslit hodnotu pohledávek a následně je
uhradíme. Peníze nám vrátíte z prodeje své nem.,
info@kreditexpert.cz

Přímý odkup bytů, RD a pozemků v lokalitě Praha a
okolí (do 30 km). Lze i se zástavním právem či exekucí. Rychlé a solidní jednání.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

POTŘEBUJETE SE ZBAVIT PŮJČEK?
www.realcity.cz/rc/DZ9H

PENÍZE IHNED

Potřebujete rychle peníze za Vaši nemovitost? Nabídněte nám ji k přímému odkupu.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
1 000 Kč/m²

www.realcity.cz/rc/DPFV

v zajímavé části Prahy, ideálně v blízkosti MHD a obchodů. Může být i starší nebo před rekonstrukcí. Fin.
prostředky ihned k dispozici, info@omega-reality.cz

Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1 či 3+1, DV
či OV za cenu v rozpětí do 9 mil. Kč. Lze i s dluhy.

Prodej investičních stavebních pozemků o výměře
800 m² s kompl. IS v Kralupech nad Vltavou, Minice.

PRAHA

PROJEKTANT HLEDÁ RD NEBO VILKU
www.realcity.cz/rc/DZ8Y

tel.: 226 804 184
informace v RK

JSEM PŘÍMÝ ZÁJEMCE A KOUPÍM
www.realcity.cz/rc/DZ9F

www.velkabrana.cz

tel.: 724 370 102
informace v RK

RODINNÝ DŮM PRO RODINU S DĚTMI
www.realcity.cz/rc/E3M3

RealExpert Success

82,6 m², orientovaný na V a S. Ideální pro 3-4 člennou rodinu. Balkon (15 m²) je dostupný z obýváku a
ložnice rodičů. Velká Brána – Brána k pohodovému
bydlení!

tel.: 606 021 733
informace v RK

Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1 / 2+kk / 3+1 / 3+kk v Praze.

Pro ověřeného klienta sháníme rodinný dům popřípadě řadový dům v okolí P-západ, P-východ. Min. plocha pozemku je 1000 m². Preferujeme zástavbu na
klidném místě.

PRODEJ BYTU 3+KK, HOROMĚŘICE,
P-ZÁPAD
www.realcity.cz/rc/DZLX

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO NAŠEHO ZAMĚSTNANCE KOUPÍME
www.realcity.cz/rc/DZ9B

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
www.realcity.cz/rc/E3C8
Pro našeho klienta sháníme nebytový prostor v Praze
a okolí.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO KLIENTA OD KTERÉHO JSME
VYKOUPILI
www.realcity.cz/rc/DZ9A

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRODEJ BYTU V DOSTUPNOSTI NA
DOPRAVU
www.realcity.cz/rc/E3C7

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

S NÁMI
NAJDETE!

tel.: 724 349 770
informace v RK

4 000 000 KČ ZA VÁŠ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HV
Hledám standardní byt na sídlišti, 2+1, 3+1. Anuita,
dluhy ani exekuce nevadí, do 3 dnů vše uhradíme,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

VELVYSLANEC S RODINOU HLEDÁ KE
KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2HX
ke koupi RD v Praze, preferuje Prahu 4, 5, 6, 8, 9,
10. Cena do 20 mil. Stav nerozhoduje, platba hotově,
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK
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PRAHA
UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY

VELVYSLANEC HLEDÁ KE KOUPI BYT
www.realcity.cz/rc/E2I6

Lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk, DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabídněte, na ceně se domluvíme, info@omega-reality.cz

Velvyslanec hledá ke koupi byt v Praze, preferuje
Prahu 4, 5, 6, 8, 9, 10. Cena do 7 mil. Platba hotově.
E-mail: nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

PENÍZE IHNED

tel.: 724 349 770
informace v RK

www.realcity.cz/rc/E2HZ

za Váš byt, dům, pozemek. Zeptejte se nezávazně na
cenu. Lokalita Praha a středočeský kraj. Obchod můžeme realizovat do 7 dnů, ale nespěcháme. Cena dle
nabídky

OMEGA ESTATE s.r.o.

PRO MLADOU RODINU HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/E2I8
k pronájmu (min. 3+kk), zahrada min. 250 m², možnost psa, parkování/garáž pro 2 vozy. Cena 15 000
Kč + poplatky, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

PILOT ČSA HLEDÁ KE KOUPI
www.realcity.cz/rc/E2I1

tel.: 724 375 751
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO MLADOU RODINU S DÍTĚTEM
www.realcity.cz/rc/E2I9

RD nebo větší byt. Lokalita Břevnov, (okolí Ladronky),
Stodůlky, Košíře, Zličín, Smíchov, Motol, Letná a okolí.
Nabídněte i jinde. Cena do 25 mil.

hledáme byt v novostavbě, ideálně 3+kk/3+1, alespoň
65 m², s dobrou možností parkování u domu (nebo
garážové stání). MŠ/ZŠ v dosahu. Cena do 15 000 Kč
vč. popl.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

PRO PRACUJÍCÍHO STUDENTA HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E2I2

PRO NAŠE PROVĚŘENÉ KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2IA

byt 1+kk/1+1 kdekoliv v Praze v dobré dostupnosti na
metro/tram. Preferuje část. vybavené základním nábytkem, ale není podmínkou. Nájemné do 8.500 Kč
vč. popl.

urgentně hledáme byty 2+kk/2+1 na Praze 3, 4, 7, 8, 9
nebo 10. Cena nájmu max. do 18 000 Kč vč. poplatků,
info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME BYTY PRO KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E2I3

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A

1+kk/1+1 v panel. domech na Praze 4. Podmínka je
blízkost metra/tram. Vybavení nerozhoduje, preferujeme po rek., ale není podmínkou. Nájemné do 12
500 Kč/měs.

byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRO NAŠE KLIENTY (MLADÉ RODINY)
www.realcity.cz/rc/E2I4

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418

hledáme byty k dlouhodobému pronájmu 3+kk/3+1
na Praze 4 (Chodov, Opatov, Háje). Pokud možno jádro po rekonstrukci. Nájemné max. cca 20.000 Kč vč.
poplatků.

solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my! .

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.renta365.cz

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 888 957
informace v RK

Volejte 604 231 509
724 375 751
info@katkanova.cz

Kateřina Nová
ředitelka společnosti

25 let zkušeností
na realitním trhu

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413
byt 40-70 m² v cihlové zástavbě na Praze 4 (Nusle,
Michle, Krč, Podolí). Byt může být i před rekonstrukcí.
Výtah není nutností. K nastěhování do prosince 2018.

INSTINKT REALITY s.r.o.

PENÍZE ZA VAŠI REK. NEMOVITOST IHNED!
www.realcity.cz/rc/E3ZS
Vykoupíme vaši chalupu či chatu v okrese P-západ
a P-východ. Podmínkou pouze vlastní pozemek a zavedená el. Peníze vyplácíme do tří dnů. Právní servis
zajištěn.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

a bojíte se, že vám nájemce nebude platit včas, nebo
vůbec? S balíčkem Renta Max máte garanci nájemného každý měsíc, celý rok a bez rizika.

www.renta365.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415
do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT
Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

TRÁPÍ VÁS EXEKUCE NEMOVITOSTI?
www.realcity.cz/rc/E3ZU
Bojíte se, že přijdete o majetek? Vše se dá řešit,nikdy
není pozdě. Naše právní oddělení zdarma zanalyzuje Vaší situaci a najde optimální řešení. VOLEJTE
ZDARMA

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

1 MĚSÍC NA PRODEJ VAŠÍ NEMOVITOSTI
www.realcity.cz/rc/E3ZV
Svěřte nám k prodeji nemovitost a přesvědčte se o
rychlém jednání a solidním přístupu našich obchodníků. Dnes zavoláte,zítra jsme u vás a do měsíce máte
prodáno

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

HLEDÁTE RYCHLÉ A BEZPEČNÉ ŘEŠENÍ?
www.realcity.cz/rc/E41B
Bojíte se nevýhodných půjček? Jako jediná realitní
kancelář v Praze Vám vyplatíme až 80% kupní ceny
vaší nemovitosti předem. Peníze máte na účtu do 24
hodin.

INSTINKT REALITY s.r.o.

tel.: 800 737 303
informace v RK

VYKOUPÍME VÁŠ DŮM ČI CHATU
www.realcity.cz/rc/E41C
ve Středočeském kraji za nejvyšší tržní cenu. Peníze
do tří dnů. Právní servis zajištěn.

tel.: 734 319 300
informace v RK

HLEDÁM KE KOUPI MENŠÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E41D
v jakémkoli stavu. Osobní i družstevní vlastnictví.
Dluhy na bytu vyřeším. Peníze k dispozici ihned.

Volejte či pište

tel.: 605 264 958
informace v RK

PRO NAŠEHO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/E2I5
v „domě s historií“, min. 65 m² v blízkosti centra (P1,
P2). Podmínkou je původní starý historický dům (i byt)
po rekonstrukci a možnost nájmu i pro cizince.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.

MLADÁ RODINA HLEDÁ

Přijďte se NEZÁVAZNĚ poradit,
ráda si s vámi sjednám schůzku.
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HLEDÁTE
POZEMEK?

PRONAJÍMÁTE BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E414

Nezávazně nabídněte

Okamžitý odkup nemovitostí
po celé ČR – až 95% z tržní ceny.

tel.: 800 737 303
informace v RK

www.realcity.cz/rc/E2I7

dlouhodobý pronájem prostorného a nadstandardního RD se zahradou (i menší velikosti), novostavbu,
příp. dům po rek. Parkování pro 2 vozy. Do 20 km od
Prahy.

OMEGA ESTATE s.r.o.

S NÁMI
NAJDETE!
PRO MLADÉ MANŽELE S DĚTMI HLEDÁME
RD
www.realcity.cz/rc/DZ96
lze i starší, nebo chatu (chalupu) v lokalitě Praha –
východ, Praha – západ, okres Kolín nebo Benešov.
Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz, či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRAHA 5

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
3 500 000 Kč
KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419
s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

INSTINKT REALITY s.r.o.
PRAHA 5

tel.: 800 737 303
informace v RK

www.realcity.cz/rc/DPFU

Pro lékaře hledáme 3+kk, min. 70 m² s balkónem,
cihla, ne přízemí.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
5 500 000 Kč
PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Říčany, Popovice, Týnec, Čerčany, Pyšely.
Finanční prostředky ihned k dispozici. Nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.
PRAHA 5

tel.: 724 370 102
do 6 000 000 Kč
www.realcity.cz/rc/DPFY

Pro naše prověřené klienty hledáme byt 3+kk, 4+kk,
min. 100 m² v lokalitě Praha 5. Platba ihned.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
6 500 000 Kč
IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91
dobrá dostupnost na MHD, o velikosti 2+kk - 3+1,
osobní nebo družstevní vlastnictví. Ne přízemí. Cena
do 7 mil. Kč. Lze panel i cihla, info@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 606 021 733
do 7 000 000 Kč

SPECIÁL

tel.: 724 370 102
do 25 000 Kč/měs.
www.realcity.cz/rc/DPG7

www.realcity.cz/rc/DPFT

Prodáváte malý byt v Praze 5 a okolí? Nabídněte ho
našim prověřeným klientům.

CELÁ ČR
PRAHA 5

tel.: 724 370 102
do 2 000 000 Kč

www.realcity.cz/rc/DPFX

Hledáme obchodní prostory pro bistro nedaleko Anděla.

Vypracování smluv dle ného obč. zák. včetně advokátní úschovy, daňového přiznání a předání nemovitosti.

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
35 000 Kč

KOVA Reality, specialista na Prahu 5
tel.: 257 223 322
25 000 Kč

Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Pronájem bytů

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E42L

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E42M

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E42N

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E42O

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E42P

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E42Q

Byt, 1+kk, 39 m², tř. E
Byt, 2+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 55 m², tř. D
Byt, 1+kk, 28 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
M&M reality holding a.s.
Dumrealit.cz
Reality Vodenka
Dumrealit.cz
Dumrealit.cz
RK Honzík
tel.: 800 100 446
tel.: 721 181 818
tel.: 608 981 561
tel.: 734 699 911
tel.: 734 699 911
tel.: 724 593 303
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 000 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.
10 500 Kč/měs.

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E42R

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E42S

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E42T

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E42U

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E42V

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E42X

Byt, 1+kk, 25 m², tř. G
Byt, 1+kk, 28 m²
Byt, 1+kk, 23 m², tř. G
Byt, 2+1, 55 m², tř. D
Byt, 1+kk, 21 m², tř. G
Byt, 1+kk, 30 m²
Dumrealit.cz
Reality5
Reality 11
Reality5
PROFIT REALITY Ltd.
CENTURY 21 OK Centrum
tel.: 734 699 911
tel.: 734 693 031
tel.: 602 462 080
tel.: 724 769 497
tel.: 792 307 500
tel.: 735 055 442
10 500 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 000 Kč/měs.
11 500 Kč/měs.

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E42Y

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E42Z

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E431

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E432

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E433

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E434

Byt, 1+kk, 41 m², tř. B
Byt, 1+kk, 32 m², tř. B
Byt, 2+kk, 35 m²
Byt, 1+kk, 35 m², tř. G
Byt, 2+kk, 44 m²
Byt, 1+kk, 34 m², tř. G
KUZO Partners s.r.o.
Ing. Eva Melišová
MAXIMA REALITY, s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Soccer Reality s.r.o.
Dumrealit.cz
tel.: 722 490 737
tel.: 608 333 876
tel.: 605 227 024
tel.: 800 100 446
tel.: 777 276 667
tel.: 734 699 911
11 500 Kč/měs.
11 500 Kč/měs.
11 500 Kč/měs.
11 500 Kč/měs.
11 500 Kč/měs.
11 600 Kč/měs.

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E435

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E436

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E437

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E438

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E439

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E43A

Byt, 2+kk, 45 m², tř. G
Byt, 2+1, 61 m², tř. B
Byt, 1+kk, 30 m², tř. G
Byt, 2+kk, 35 m²
Byt, 2+kk, 45 m², tř. C
Byt, 2+kk, 49 m²
Dumrealit.cz
RE/MAX Ivy
VITOM reality, v. o. s.
Reality Vodenka
M&M reality holding a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
tel.: 605 377 883
tel.: 724 641 982
tel.: 732 762 627
tel.: 773 654 888
tel.: 800 100 446
tel.: 605 227 024
11 900 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
13 000 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E43B

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E43C

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E43D

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E43E

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E43F

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E43G

Byt, 2+kk, 51 m², tř. B
Byt, 2+kk, 47 m²
Byt, 1+1, 35 m², tř. G
Byt, 2+1, 56 m²
Byt, 2+kk, 49 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. G
Fincentrum Reality s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
RealExpert s.r.o.
Aktivreality
ORION Realit, s.r.o.
Broker Consulting a.s.
tel.: 800 775 577
tel.: 739 385 037
tel.: 733 532 252
tel.: 608 145 249
tel.: 739 544 411
tel.: 800 100 164
17 000 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.
17 000 Kč/měs.
17 500 Kč/měs.
18 000 Kč/měs.

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E43H

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E43I

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E43J

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E43K

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E43L

PRAHA 1

www.realcity.cz/rc/E43M

Byt, 2+1, 57 m²
Byt, 2+1, 77 m², tř. C
Byt, 2+kk, 94 m², tř. G
Byt, 2+kk, 41 m²
Byt, 2+kk, 55 m², tř. G
Byt, 2+kk, 52 m², tř. D
Soccer Reality s.r.o.
TRIO reality s. r. o.
BLANÍK REALITY s.r.o.
Soccer Reality s.r.o.
ERA ALKA Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
tel.: 777 276 667
tel.: 602 343 993
tel.: 603 872 485
tel.: 725 716 502
tel.: 773 018 051
tel.: 800 100 446
18 000 Kč/měs.
20 000 Kč/měs.
20 000 Kč/měs.
20 500 Kč/měs.
20 900 Kč/měs.
21 000 Kč/měs.
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Překvapivě jednoduché.
Jednoduše perfektní
Domácí spotřebiče Bosch představují technickou
dokonalost, nekompromisní kvalitu a absolutní
spolehlivost. I proto jsou nejprodávanější značkou
velkých domácích spotřebičů v Evropě.*

* Kategorie velké domácí spotřebiče. Zdroj: Euromonitor, objemy prodeje, 2017

Zařizujete si domácnost?
Vaříte rádi?
Přijďte se podívat na produkty Bosch a Siemens do
unikátního zážitkového centra věnovaného výhradně
domácím spotřebičům. Každý měsíc je navíc můžete
zažít v akci při ukázkových vařeních!
Více na www.becpraha.cz

SVĚŘTE NÁM PRODEJ SVÉHO BYTU

LETNÍ

AKCE
S
iPhone SE

iPad 32 GB Wi-Fi

Apple Watch Series 3

A IHNED SI VYBERTE ODMĚNU
Více informací na www.instinkt-reality.cz

Energetická náročnost:

Rodinné domy 4+kk s rozlehlými pozemky
Ideální řešení rodinného bydlení
Výborná občanská vybavenost a dopravní dostupnost

www.lexxus.cz І info@lexxus.cz

B

BUDOVA S OSOBITÝMI
I FUNKČNÍMI DETAILY

POKLIDNÉ MÍSTO
VILOVÉ ZÁSTAVBY

PROSLUNĚNÉ
JIŽNÍ DISPOZICE

PRÉMIOVÉ ZNAČKY
ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Prodáno 75 % bytů
CHYTRÉ BYDLENÍ CSV@Řepy
Prémiové bydlení v Řepích. Bez kompromisů navržené byty, kde zkušení odborníci skloubili prioritní požadavek na funkční
a elegantní prostor, který navíc obohatili technologickými prvky s cílem dosáhnout maximální spokojenosti budoucích obyvatel.
PENB: B. Více informací naleznete na www.cistovicka.cz
CSV@Řepy patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
Informace zobrazené v této inzerci nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
Poskytnutí uvedených produktů nebo služeb je vázáno na splnění dalších podmínek, které Vám ochotně sdělíme v našem prodejním centru.
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NOVINKA

PRAHA 4, BUDĚJOVICKÁ

Byt 1+kk
Prodej prostorného, světlého dr. bytu 1+kk, 44 m2
v lokalitě Pankrác, 300 m od stanice Metra C.
KB011431
2 790 000 Kč
602 200 200
C

B

Dům 4+1
Prodej rodinného domu 4+1/G, 160 m2, s garáží
a ovocným sadem.
KB011426
4 950 000 Kč
775 692 369

C

NOVINKA

5

PRAHA - VÝCHOD, ZDIBY - PŘEMYŠLENÍ PRAHA 3, UL. LUCEMBURSSKÁ

www.realcity.cz/rc/E3PF Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E3PG
Dům 6+kk
Moderní, vysoce ekologická a nízkoenergetická Prodej bytu 3+kk, bezbariérový přístup, jižní oridřevostavba rodinného domu z Finska o výměře entace.
KD011367
KB011397
256 m2, zahrada 868 m2.
8 950 000 Kč
7 600 000 Kč
728 700 700
776 199 999

NOVINKA

PLZEŇ, VEJPRNICE, UL. STUDENTSKÁ

NOVINKA

NOVINKA

PRAHA 10, VRŠOVICE

www.realcity.cz/rc/E2GY
Pozemek
Prodej rovinatého stavebního pozemku v lokalitě
Vršovice, ul. Ukrajinská, o celkové rozloze 309
KP011394
m2.
3 990 000 Kč
605 200 200

G

NOVINKA

PRAHA - ZÁPAD, SLAPY

www.realcity.cz/rc/E3PI
Komerční objekt
Prodej zmodernizovaného rekreačního objektu o
užitné ploše 1154 m2 v lokalitě Praha - západ,
KN011415
Slapy.
11 900 000 Kč
605 200 200

Malátova 633/12, Praha 5, Smíchov

kova@kova.cz

