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NA HORY DO VLASTNÍHO!

Více na str. 8 | www.vrchlabi-apartmany.cz
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PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

tel.: 222 242 233
G

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Řepín, okres Mělník. Prodej samostatného RD
v rekonstrukci na stavebním pozemku o výměře
226 m2. IS: voda, kanalizace, elektřina. Možno
vybudovat až 4+kk.

G

G

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Litol, okres Nymburk. Prodej rekreační
chaty, pozemek 372 m2. Původní (dobrý) stav,
udržovaná zahrada. IS: voda, elektřina. Vhodné
pro rybáře – blízkost Labe.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

899.000 Kč

799.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

Ledce, okres Mladá Boleslav. Prodej dřevěné
rekreační chaty o velikosti 2+kk. Celková plocha
pozemku 383 m2 (pozemek v první řadě). IS: elektřina
a voda. Velmi dobrý stav.

EXKLUZIVNĚ

724 349 770

Chrást, okr. Nymburk. Prodej samostatného RD,
6+1 s prostory pro podnikání. Pozemek 1.285 m2.
IS: voda, elektřina, kanalizace. Velmi dobrý stav.
Prostorné.

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

G

724 349 770

Ďáblice, Praha 8. Prodej bytu v OV, 2+kk/terasa
+ parkovací stání v garáži. Novostavba z roku
2008. Kuchyňská linka se spotřebiči, vestavěné
skříně.

8.990.000 Kč

5.980.000 Kč

8.960.000 Kč

založil značku OMEGA REALITY, tak
je možné dnešním zrychleným pohledem toto označení i přijmout.
Současný realitní trh je přeplněný
mladými makléři a makléřkami,
kteří však mají více zkušeností se
zveřejňováním příspěvků na sociálních sítí než s obchodováním s realitami.

Miroslav Havelka

majitel OMEGA REALITY
Realitní dinosauři
Před nedávnem mě v internetové
realitní diskuzi jeden z účastníků
osočil, že jsem „realitní dinosaurus“. Domníval jsem se, že se jedná o narážku na můj věk (byť si
ve věku 41 let starý nepřipadám).
K mému překvapení bylo toto sousloví směrováno k délce výkonu mé
profese. Jelikož se v oboru realit
pohybuji od roku 1997, kdy jsem

OMEGA REALITY
Na poříčí 1918/11
110 00 Praha 1

EXKLUZIVNĚ

Praha 5 – Zbraslav. Prodej stavebního pozemku
o výměře 1.035 m2, ulice U stárovny. Vydáno
stavební povolení na stavbu rodinné vily. Z vrchní
části pozemku velmi pěkný výhled. Komplet IS.

Když se jich však optáte, kolik prodejů či pronájmů nemovitostí sami
zajistili, bývá to už horší. A to nemluvím o přímém odkupu, či řešení prodeje zadlužených nemovitostí. Podle mého názoru platí, že čím
déle obchodník v oboru působí,
tím více měl příležitostí nasbírat
zkušenosti. Prodej či koupě nemovitosti je poměrně vážný životní
krok, který vyžaduje zkušeného
partnera.
Další články naleznete na:
www.miroslavhavelka.cz

tel.: 222 242 233
GSM: 724 349 770
info@omega-reality.cz

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Svobodka, okres Strakonice. Prodej samostatného RD. Plocha pozemku 569 m2. IS: elektřina.
Vhodné k rekreaci i bydlení. Blízko Milevska.

999.000 Kč

999.000 Kč

949.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Habry, okr. Havlíčkův Brod. Prodej
samostatného RD, 4+1+velká dílna, pozemek
666 m2. IS: elektřina, kanalizace, plyn a voda.
Dobrý stav. Vhodné i na podnikání.

G

G

G

G

724 370 102

Karlovo náměstí, Praha 2. Prodej bytu v OV
o velikosti 3+1/komora/hala, 83 m2, po celkové
rekonstrukci včetně kompletního vybavení bytu.
Skvělá investice na pronájem.
9.899.000 Kč

EXKLUZIVNĚ

724 370 102

Průhonice, okres Praha - západ. Koncový ŘRD
o velikosti 4+1+jídelna, pozemek (420 m2)
s okrasnou zahradou a terasou. Kompletní IS.
Výborný stav. Žádaná lokalita
15.900.000 Kč

PŘÍMÝ ODKUP BYTŮ A DOMŮ

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).

Bydlete
v luxusní lokalitě pražských Vinohrad,
pár kroků od parku Grébovka

Soukromé pochozí střechy Vám poskytnou
nádherný výhled na panorama Prahy.

Čistý design, jednoduché linie a kvalitní
materiály, to vše najdete v jednotkách
Depa Grébovky o dispozici od 1+kk do 3+kk.

725 753 753 — prodej@psn.cz
depogrebovka.cz

SPOLEČNÁ REALITNÍ A ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Šrobárova 2100/49, 130 00 Praha 3
774 335 502 | info@rkjuris.cz

BYTOVÝ DŮM MATYÁŠ
ve Vraném nad Vltavou je postaven na výjimečném místě, které je těsně spojeno s řekou Vltavou,
svou skladbou bytů je určen jak pro mladé rezidenty, tak i pro rodiny s dětmi. Cílem projektu je v co
nejširší míře umožnit obyvatelům domu přímý kontakt s přírodou a bezprostředním okolím řeky a to při
zachování vysokého komfortu bydlení a dostupnosti všech souvisejících služeb.
Vytápění bytového domu je zajištěno tepelnými čerpadly vzduch/voda, které jsou umístěny na střeše
domu. Toto moderní řešení je výhodné nejen z důvodu nezávislosti na dodávce TUV, ale výrazná je
i úspora provozních nákladů. Samozřejmostí je podlahové topení ve všech bytech. Ke každé bytové
jednotce přináleží balkón nebo terasa.
V bytovém domě MATYÁŠ se nachází 45 bytových jednotek s dispozicí 1+kk, 2+kk a 3+kk o výměrách
od 29,03 m2 do 68,87 m2 v cenové relaci od 1 790 000 Kč do 4 250 000 Kč, vč. DPH. Daň z nabytí
nemovitých věcí kupující nehradí.

IHNED K NASTĚHOVÁNÍ

Více informací vč. kompletní nabídky naleznete
na www.bytyvrane.cz nebo na tel. čísle 774 335 502.

WWW.JURISREAL.CZ
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INZERENTI:
AC Real, s. r. o.
ARK ČR-Asociace
realitních kanceláří
České republiky
BLANÍK REALITY s.r.o.
Commco
CRESTYL – Hagibor
EXAFIN one, s.r.o.
HYPOASISTENT s.r.o.
Instinkt Reality s.r.o.

Nová Zelená úsporám
Jak získat dotace na zelenou střechu?

JRD Development s.r.o.

16

JURIS REAL spol. s r.o.
Luxent s.r.o.
M&M reality holding a.s.
MP CZECH real
OMEGA ESTATE s.r.o.
P.H.A., akciová společnost
PALLADIO CONSULTING, spol.s r.o.
PSN s.r.o.
REAL KOMPLET spol. s r.o.
RealExpert Success
Sekyra Group, a. s.
SVOBODA&WILLIAMS s.r.o.

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

swREALKO s.r.o.
TipCars
Trigema a. s.

Zajímají vás novinky z oblasti bydlení, designu a z realitního světa? Přečtěte si náš
on-line magazín o bydlení!

www.realcity.cz/magazin

VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5,
IČO: 01440578, DIČ: CZ01440578,
MK ČR E 22925, www.realcity.cz
Ceny nemovitostí stále rostou.
Jak je to možné?

PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY
500 distribučních míst
Výkonná ředitelka divize REALCITY:
Barbara Podlahová,
barbara.podlahova@realcity.cz
Obch. oddělení:
Marcela Strohmaierová, +420 777 745 645
Klára Břízová, +420 739 571 988
Produkční:
Gabriela Neuwirthová,+420 736 611 639,
info.praha@realcity.cz
Marketing/DTP oddělení:
Dana Neumayerová,
dana.neumayerova@realcity.cz
Příští vydání vychází: 5. 8. 2019

G

PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO | TROJICKÁ

Byt 4+kk
www.realcity.cz/rc/E6K2
148 + 4 m2, 2 balkony, nová dřevěná špaletová okna, parkety, rohový
byt k rekonstrukci ve 4.NP secesní budovy s přímým výhledem na Vltavu
32553
a Pražský hrad
724 551 238
21 700 000 Kč
C

PRAHA 5 - SMÍCHOV | DRTINOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6K6
94 m2, dřevěné podlahy a okna, kompletní kuchyňská linka, zrenovovaný
byt se vstupem na privátní pavlač ve 3.NP zrekonstruovaného domu
8341
s výtahem u parku Kinských
724 551 238
11 322 000 Kč
D

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | JAGELLONSKÁ

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6K7
99 + 8 m2, terasa, plovoucí podlahy, dřevěná střešní okna, interiérové
celoskleněné dveře, designový mezonetový byt v 6. a 7.NP domu s vý32675
tahem blízko parku
724 551 238
11 870 000 Kč
G

PRAHA 5 - VELKÁ CHUCHLE | NOVOCHUCHELSKÁ

Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E6KA
131 + 679 m2, zimní zahrada, jihozápadní terasa, zahradní domek, garáž,
dům s rohovým pozemkem v těsné blízkosti přírodní památky se snadnou
32745
dostupností centra
724 551 238
15 900 000 Kč

G

PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6K3
110 m2, parkety, dlažba, klasická dřevěná a střešní okna, parkovací místo,
světlý mezonetový byt v 5. a 6.NP kompletně zrekonstruovaného domu
32257
s výtahem
724 551 238
17 900 000 Kč
G

PRAHA 5 - SMÍCHOV | NA VÁCLAVCE

Byt 3+1
www.realcity.cz/rc/E6K5
126 + 62 m2, terasa s výhledem na Vyšehrad, dřevěné podlahy, krbová
kamna, střešní okna, podkrovní mezonetový byt ve 5. a 6. NP bytového
32619
domu nedaleko centra
724 551 238
12 900 000 Kč
G

PRAHA 2 - VINOHRADY | MIKOVCOVA

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6K9
108 + 6 m2, terasa, dubové podlahy, velká ateliérová okna, nový mezonetový byt s výhledem na Národní muzeum v 6.NP domu s výtahem mezi
32661
I. P. Pavlova a Muzeem
724 551 238
12 489 000 Kč
G

PRAHA-ZÁPAD - STATENICE | ZELENÁ

Dům 5+1
www.realcity.cz/rc/E6KB
196 + 165 m2, dubové podlahy, kamerový systém, garáž, dům se zahrádkou v rezidenčním projektu Statenický Mlýn v údolí Únětického potoka
28452
nedaleko Prahy
724 551 238
10 990 000 Kč

C

PRAHA 4 - PODOLÍ | NA HŘEBENECH I

Byt 4+1
www.realcity.cz/rc/E6K4
211 + 136 m2, 2 terasy, výhledy, dřevěné podlahy, klimatizovaný byt
v nejvyšším podlaží domu s výtahem, recepcí, ostrahou a parkováním
32613
v klidné čtvrti vedle parků
724 551 238
28 000 000 Kč
D

PRAHA 3 - ŽIŽKOV | U RAJSKÉ ZAHRADY

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E594
117 m2, špaletová okna, dubové parkety, kvalitní koupelnová sanita,
sklep, kompletně dokončený byt s výhledem ve 2.NP v domě s výtahem
25034
u parku Riegrovy sady
724 551 238
12 900 000 Kč
G

PRAHA 5 - RADLICE

Byt 3+kk
www.realcity.cz/rc/E6K8
102 + 10 m2, balkon, dřevěná eurookna, dubové podlahy, garážové
stání, sklep, nový byt ve 4.NP rezidence s výtahem a privátní zahradou
32746
u přírodního parku
724 551 238
9 563 400 Kč
G

PRAHA-VÝCHOD - ŠESTAJOVICE | TYLOVA

Dům 5+kk
www.realcity.cz/rc/E6KC
197 + 1090 m2, krb, zimní zahrada, vířivka, sauna, dvougaráž, zrekonstruovaný dům s jihovýchodní zahradou v klidné rezidenční zástavbě
32750
v blízkosti lesoparku
724 551 238
Informace v RK
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PALLADIO CONSULTING, spol. s r.o.
Za Poříčskou bránou 16, 186 00 Praha 8
Tel.: 224 817 803, 603 851 952, 603 172 727

C

U nás neplatíte provizi!
e-mail: consulting@palladio.cz

PRAHA 2-VINOHRADY, UL. ČERMÁKOVA

PRODEJ PĚKNÉHO BYTU 2+KK

Mezonet 107 m2, 3+kk
www.realcity.cz/rc/E5GJ
Mezonet s výtahem, dům i byt po celkové rekonstrukci. Salón s kuchyňskou linkou se spotřebiči včetně
myčky, dvě ložnice, dvě koupelny, dvě šatny a komora. Plynové etážové topení. Vinohrady, u Grébovky.
cer18
224 817 803
32 600 Kč/měs.

42 m2, Praha 4-Chodov

Prodej pěkného DR bytu 2+kk, 42 m2, v 10. podlaží panel. domu. Byt po rekonstrukci, plast. okna,
na podlahách PVC - imitace plov. podlahy, kuch. linka s plynovým sporákem, troubou, digestoří
a samostatnou lednicí s mrazákem. Koupelna s vanou a pračkou, obložené jádro, samostatná
toaleta. K bytu komora 1,5 m2, v 9. podlaží. Orientace oken na jih, s pěkným volným výhledem.
Měřiče tepla, studené i teplé vody. Stoupačky plastové. Měsíční poplatky 3 175 Kč na dvě osoby.
Zateplený dům s novou fasádou a střechou. Nový nákladní výtah, vstupy do domu na čip. Metro
Háje 700 m od domu, nebo před domem zastávka bus - jednu zast. na M Háje, dvě zastávky na M
Opatov. V blízkosti Milíčovský les, Hostivařská přehrada a lesopark. U domu poliklinika a Billa
a Penny Market. Kompletní občanská vybavenost. Výborná dostupnost na D1 a Jižní spojku. Anuita
doplacena, o převodu do OV se zatím neuvažuje. Neplatíte daň z nabytí nemovitých věcí! Byt je
okamžitě volný.

CENA: 3 280 000 Kč

BLANÍK REALITY s.r.o. | tel.: 603 872 485 | e-mail: balek@blanikreality.cz






Kom. prostor 248 m2
www.realcity.cz/rc/E6KK
Dvoupodlažní neb. prostor s výlohami v centru Prahy.
Kolaudován pro fitness, masáže, rehab, beauty salon
atd. Plynové ET, 3x sprcha, 3x WC, sauna. Od 1.7.2019
224 817 803
75 000 Kč/měs.

PRAHA 2-VINOHRADY, UL. ČERMÁKOVA

Kom. prostor 149 m2
www.realcity.cz/rc/E6KJ
Nebyt. prostor v krásném domě. Velká okna, plynové
ET. Vhodný jako denní kavárna, obchod, beauty salon; přísl. kolaudaci dle volby zajistí majitel. cer np
224 817 803
44 760 Kč/měs.

horské apartmány v privátním areálu s dětským hřištěm
kuchyňské linky na míru, elektrické podlahové topení a kvalitní sanita Kaldewei
hotelový servis, privátní wellness i golfový trenažér
v období mimo váš pobyt výnos až 11 % ročně

www.vrchlabi-apartmany.cz
8

PRAHA 1-STARÉ MĚSTO, UL. PETRSKÁ

+420 775 117 111 | zelinkova@acreal.cz

WWW.REALCITY.CZ

9

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent-commercial.cz

G

B

Praha 5-Jinonice

www.realcity.cz/rc/E6KU

Pronájem kanceláří o velikosti 400 m², ve 2. patře v moderních prostorách business parku. Infrastruktura je navržena tak, aby vyhovovala všem současným
nárokům, jednotku lze dělit dle libosti nájemce. Výhodná poloha v blízkosti
Galerie Nové Butovice. Možnost parkování v garážích.

775 285 285

Nehvizdy, Praha-východ

www.realcity.cz/rc/E6LF

Pronájem skladové jednotky o celkové velikosti 451 m² umístěné ve střední části
haly. Přední část je kompletně prosklená a poskytuje dobrou viditelnost na sortiment. Ideální využití haly je pro sídlo firmy, vzorkovnu, showroom. V každé
jednotce se nachází komerční část a zázemí s vlastní toaletou.

138 000 Kč/měs.

G

G

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E67F

Pronájem objektu v atraktivní lokalitě pro polyfunčkní komerční využití. Dům
S UP 244 m² se nachází na frekventovaném místě nedaleko rozsáhlého nákupního centra v blízkosti dálnice D11. Rozsáhlý stavební pozemek 4.222 m² lze
využít i pro výstavbu skladových prostor či smíšené zábavy.

770 189 189
G

www.realcity.cz/rc/E6KX

Pronájem kanceláří v reprezentativní budově Myhive, v 7. patře, s unikátním
výhledem na Prahu, samostatným vchodem, kuchyňkou a terasou. Samozřejmostí je rovněž klimatizace, datové rozvody a parkovací garáže. CP kanceláře
může být 340 m² + 28 m² terasa nebo 285 m² + 28 m² terasa JZ orientace.

770 189 189

16 € /m2/měs.

G

Praha 4-Pankrác

www.realcity.cz/rc/E58P

Pronájem kanceláří 380 m² ve vyhledávané lokalitě v moderní kancelářské
budově s recepcí 24/7, bezbariérovým přístupem, 24h ostrahou, kolárnou se
sprchami, sdílenou střešní terasou a skladovými prostory. Součástí budovy je
obchodní jednotka v přízemí a podzemní garáže.

775 285 285
G

www.realcity.cz/rc/E67I

Pronájem reprezentativních kancelářských prostor 260 m² ve 2. patře moderního komplexu mezi dvěma zrekonstruovanými historickými budovami. Kancelář je v současnosti koncipována jako open space, avšak je zde možnost rozdělení na menší jednotky. Možnost parkování v garážích.

775 285 285

www.realcity.cz/rc/E4VH

Pronájem obchodní a sklad. jednotky 512 m², v přední části prosklené. Poskytuje dobrou viditelnost na sortiment uvnitř jednotky. Možnost vybudování
kancelářských prostor a showroomu. Jedinečné prostory na kraji Prahy v těsné
blízkosti dálnice D1 a městského okruhu R1.

775 285 285

92 160 Kč/měs.

Praha 3-Žižkov

www.realcity.cz/rc/E67M

Pronájem kanceláře 230 m² ve 4. patře moderní administrativní budovy s recepcí. Kancelář má vlastní kuchyňku a samostatně otevíratelná okna. Každou
jednotku lze dělit dle libosti nájemce. Parkování v garážích pro nájemce i hosty,
možnost pronajmout si jednací místnost.

775 285 285

Praha 14-Hloubětín

69 000 Kč/měs.

www.realcity.cz/rc/E6KY

Pronájem moderních, dobře viditelných prostor, 1.100 m², v přízemí multifunkční třípatrové budovy, s možností rozšíření do dalších pater až na 3.000 m².
Lze využít jako obchodní jednotku, kanceláře s vlastním showroomem, nebo
také jako sklady. Celá budova je prosklená a po kompletní rekonstrukci.

93 860 Kč/měs.

G

Dobřejovice, Praha-východ

25 000 000 Kč

G

Praha 1-Nové Město

145 540 Kč/měs.

770 189 189
G

Praha 4-Nusle

Informace v RK

www.realcity.cz/rc/E5RZ

Motorest či penzion k prodeji mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem s 8 pokoji.
Restaurace má UP cca 1.000 m2 a kapacita je 120 míst, v letních měsících až
200 míst. Penzion s restaurací může sloužit také k pořádání různých spol. akcí.
Součástí celé komerce je rovněž 8 billboardů a přilehlé pozemky 120.789 m².

90 200 Kč/měs.

A

Poděbrady

Okřesaneč

775 285 285

385 000 Kč/měs.

G

Praha 5-Nové Butovice

www.realcity.cz/rc/E67S

Pronájem kanceláře 173 m² v novém office park projektu, který se nachází v
těsném sousedství stanice metra linky B Nové Butovice, jen několik minut cesty autem od Pražského okruhu a dálnice D5. Kancelářské prostory umožňují
velkoplošné řešení i možnost uzavřených jednotek.

775 285 285

58 301 Kč/měs.

www.luxent-commercial.cz

Praha 1-Staré Město

www.realcity.cz/rc/E67D

Pronájem exkluzivních obchodních prostor v přízemí pětihvězdičkového hotelu InterContinental. Tato jednotka o velikosti 12 m² je vhodná pro jakýkoliv
sortiment vhodný do hotelu, od zdobných značkových předmětů, klenotnictví
až po značkovou módu či obuv.

775 285 285

Informace v RK

Luxent, s.r.o. | Pařížská 131/28 (2. patro) | Praha 1-Josefov
731 300 400 | info@luxent.cz | www.luxent.cz

B

C

Slapská přehrada

www.realcity.cz/rc/E6KQ

Prvorepubliková vila 5+kk po rekonstrukci s užitnou plochou 301 m² a pozemkem 14.044 m² s výhledem na přehradu. Na pozemku se nachází vila,
domek pro hosty, vinný sklípek, kryté parkovací stání, částečně kryté zázemí
s ohništěm, venkovní bazén, vinice, zahrada, skleníky a ovocný sad.

602 108 889

Praha 5-Smíchov

www.realcity.cz/rc/E6KR

Mezonet 4+kk s obytnou střešní terasou, lodžií a panoramatickým výhledem
na Prahu, v 6. a 7. NP domu Rezidence Sacre Coeur I se stálou recepcí. V roce
2015-16 prošel byt kompletní interiérovou rekonstrukcí, patří k němu dvě parkovací stání v podzemí domu a prostorný sklep. Celková UP 198,5 m2.

33 000 000 Kč

G

B

734 445 445

www.realcity.cz/rc/E6C2

Zařízený byt 1+1 se sklepem o obytné ploše 28,5 m² v lukrativní lokalitě, přímo
pod Petřínským vrchem a v těsné blízkosti parku Kampa. Obývací pokoj je
s vestavěným patrem, které je koncipováno jako ložnice. Byt je situován v přízemí historického činžovního domu, který nabízí společný vnitroblok s posezením.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E5Y9

Nově zrekonstruovaný byt 2+kk o užitné velikosti 52 m² ve vyhledávané lokalitě na Janáčkově nábřeží. Zařízený byt je situován ve 4. patře historického
secesního domu s výtahem. Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost,
skvělou dopravní dostupnost, v blízkosti OC Nový Smíchov.

720 310 300

www.realcity.cz/rc/E6L7

Zrenovovaný luxusní byt 2+kk o rozloze 65 m² ve 2. patře secesního domu, v
ulici V Kolkovně, minutu pěšky ze Staroměstského náměstí. Dům je ve velmi
dobrém stavu, interiér v elegantním designu s vysokými stropy, arkýřovým oknem v obývacím pokoji, skvěle řešenými úložnými prostory.

734 445 445
G

www.realcity.cz/rc/E66Z

Stavební pozemek 3.662 m². Na pozemek je vydáno platné ÚR, které dovoluje
postavit vilu o 2 NP. Pozemek je kompletně zasíován, je situován v jihozápadním svahu s výhledem na protější les, pod kterým se nachází stylová restaurace
Kopanský mlýn s rybníkem a jízdárnou s koňmi.

731 300 400

www.realcity.cz/rc/E6L8

Luxusní a část. zařízený byt 5+kk o užitné ploše 170 m² v nově zrekonstruovaném činžovním domě s výtahem, 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

24 900 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6C5

Kompletně zrekonstruovaný RD 4+1 se zápražím, terasou a velkou zahradou,
asi 200 m od zátočiny Berounky. UP domu je 338,5 m², pozemek 1.100 m², garáž
pro dva vozy. Dům se nabízí ve stavu shell&core se zařízenými koupelnami ve vysokém standardu. Celková atmosféra jemně připomíná styl bydlení v Provence.

734 445 445

Praha 5-Smíchov

18 500 000 Kč

www.realcity.cz/rc/E6KS

Velmi příjemně řešený byt 3+kk v klidné zóně Malvazinky, přízemní, orientován na JV stranu. Z jižní i východní strany je obklopen zahradou o velikosti
198 m². Celý byt je zařízen kvalitními materiály. Součástí prodeje je i jedno
parkovací stání v suterénu bytového domu.

Informace v RK

G

Praha 2-Vinohrady

Informace v RK

C

Statenice, Praha-západ

13 500 000 Kč

Černošice, Praha-západ

5 850 000 Kč

G

Praha 1-Staré Město

734 445 445
G

Praha 5-Smíchov

4 600 000 Kč

G

www.realcity.cz/rc/E6C4

Luxusní rodinná vila 6+kk s komplexní energetikou, s terasami, saunou a bazénem - na jižní stráni, vysoko na skále nad Vltavou. Pozemek 1.398 m², upravená zahrada s keři a stromy 1.228 m². Obytná plocha vily je 245 m2. Vila je
součástí nově vznikajícího unikátního projektu 15 vil Na Meandru.

26 800 000 Kč

G

Praha 1-Malá Strana

Na Meandru, Řež u Prahy

602 108 889

14 510 000 Kč

G

Tuchoměřice, Praha-západ

www.realcity.cz/rc/E6L9

Byt 3+kk, 85 m2, s terasou 11,6 m² a balkonem 2,64 m² v novostavbě komorního projektu v části obce Kněžívka. Bytový dům je umístěn mimo hlavní komunikaci, zčásti obklopen zelení. Byt má velkoryse řešenou dispozici, vybaven ve
vyšším standardu. V podzemí se nachází garáže a sklepy.

773 769 769

www.luxent.cz

4 970 000 Kč

Praha 5-Smíchov

www.realcity.cz/rc/E6KT

Exkluzivní byt 3+kk o obytné ploše 122,2 m² v projektu Viladům Děvín. Tato
nová rezidence roste pod Dívčími hrady, jen pár minut od Metra B Anděl i Radlická. Moderní design a vysoce kvalitní vybavení uspokojí i náročné. Dům i byt
byly navrženy individuálně studiem architektů a interiérovými designéry.

734 445 445

Informace v RK

Nezapsané stavby a přístavby
Co dělat a proč je zapsat?

Možná se chystáte prodat dům, ale na katastru nemáte zapsanou třeba garáž nebo
pár let starou přístavbu. Co s tím? A proč byste to měli řešit? Je dobré dát si věci
do pořádku co nejdříve. Mohli byste mimo jiné přijít také o kupce. Pokud bude vše
zapsané, naopak získáte na ceně. Co a proč tedy udělat, aby vše proběhlo hladce
a ve váš prospěch?
Katastr je důležitý
Bez ohledu na jakoukoli skutečnost, při prodeji nemovitosti hraje porovnání aktuálního stavu nemovitosti s tím, co je zapsáno v katastru,
zásadní roli. Je dobré si na katastr zajít nebo si
údaje ověřit přes internet a zjistit, jak na tom
se svou nemovitostí jste. Pokud tak neučiníte,
bude to pravděpodobně po vás požadovat váš
makléř. Případy, kdy nejsou části domu nebo
samostatné stavby zakreslené v katastru, jsou
tisíce. V mnoha případech se jedná o nezapsané stavby i celá desetiletí.
Jak situaci řešit
Předně – tyto stavby je nutné zlegalizovat. Co
to znamená? Je třeba mít k dispozici potřebnou dokumentaci. Tou je například kolaudační rozhodnutí včetně geometrického plánu.
Pak lze zápis provést poměrně rychle. Problém ale nastává v případě, že taková dokumentace není nebo ji nemůžete najít. Obecně
se v praxi řeší dvě varianty.
Stavby a přístavby před rokem 1976
V případě, že se jedná o stavby či přístavby
vzniklé ještě před rokem 1976, je možné si

nechat zpracovat pouze tzv. pasport budovy
a geometrický plán. Pasport je vlastně zjednodušená dokumentace stavby. Pak je nutné zajistit si potřebná potvrzení z obecního úřadu
a potvrzení pro katastr nemovitostí ze stavebního úřadu, pod který nemovitost spadá. Celý
proces trvá asi 3 měsíce, někdy i déle.
Novější stavby nebo přístavby
V případě, že stavba či přístavba je novějšího
data, bude po vás stavební úřad vyžadovat
pro vystavení potvrzení podrobnější dokumentaci. Co všechno po vás úředníci budou
požadovat, je však velmi individuální. Mohou
chtít dodatečnou kolaudaci, revizi vnitřních
instalací apod. K tomu budete potřebovat nejen čas, ale i pevné nervy a o něco více peněz
než v prvním případě.
Jak hledat v katastru
Ať už si chcete ověřit nemovitost svou nebo
tu, kterou máte zájem koupit, veškeré informace najdete v katastrálních mapách. Nelekejte
se, satelitní snímky se od skutečnosti mohou
mírně lišit, ale zase ne nijak úplně zásadně.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Lze to řešit i později?
Co se stane, když
to budete řešit až
v okamžiku, kdy už máte
kupce? To je varianta,
kterou bychom vám
nedoporučovali. Je
totiž riziková. Můžete
kupujícího ztratit, pokud
situaci zjistí a ztratí
důvěru. Pokud si kupující
na nemovitost chce půjčit
hypoteční úvěr, bude
také problém, protože
banky bez řádného
zápisu neberou takové
nemovitosti do zástavy,
kupující tedy hypotéku
nedostane. Pokud by vše
přesto klaplo, kupující
může mít omezený čas
pro čerpání financí. A tak
nebude možné, aby čekal
na to, až vy nemovitost
přepíšete. I kupující
s hotovostí na koupi
spěchají. Je tedy škoda
riskovat tolik rizik. Určitě
bude lepší vše zařídit
dříve, než se pro prodej
rozhodnete.

Pokud nesouhlasí
stávající stav nemovitosti
při prodeji, se zápisem
v katastru nemovitostí,
můžete také o kupce přijít.

WWW.REALCITY.CZ

Letní akce
pro dvojdomy

zdarma nádrž

na dešťovou vodu

Jako dárek k dvojdomu - nádrž na dešťovou vodu.
Samonosné plastové nádrže na 5.000 litrů jsou určeny
ke skladování dešťové vody nebo splaškových vod
z domácností.

) 724 511 511

www.vyladenedomy.cz

19-05-31-inzerce-uKlanovickehoLesa-Nadrz-200x131-01.indd 1

06.06.2019 7:37:42

3+kk
s terasou
103 m2

rezidence

Malvazinky

Cena: 11.170.000 Kč
(v ceně venkovní žaluzie)

nová generace bydlení
www.rezidencemalvazinky.cz

19-06-25-inzerce-Malvazinky-Byt-200x131-02.indd 2

) 724 511 511
26.06.2019 10:18:45
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PARK MILOVICE II
Velmi
úsporná

B

PRODEJ
ZAHÁJEN
9 600 Kč
3+kk za 2 88

2+kk za 2 158

600 Kč

V nabídce také

byty 4+kk !

P. H . A . A KC I O V Á S P O L E Č N O S T

Milovice, okr. Nymburk info@p-h-a.cz +420 602 365 485 www.park-milovice.cz
Success Brokers, Kodaňská 1516/77, 101 00 Praha 10
kodanska@real-expert.cz | +420 226 804 184
Prodej stavebního pozemku 1 770 m2
Davle

T: 733 532 252
Prodej stavebního pozemku 1 770 m2 v Davli, obci
nedaleko od Prahy (20 min.). Svažitý pozemek
obdélníkového tvaru s výhledem do údolí Vltavy
je přístupný po obecní komunikaci. Přípojky vody,
kanalizace a připojení na rozvod elektřiny přímo
na pozemku. Po rozdělení lze na pozemku postavit
2 domy. V obci je veškerá občanská vybavenost.

Prodej pěkného bytu 3+1/L
Praha 4 – Háje, ul. Boháčova

www.chcimaklere.cz

Pronájem mezonetového bytu 4+kk/T
Praha 3 – Žižkov

Prodej stav. pozemku 2002 m²
Újezd nad Zbečnem

T: 739 017 888

T: 733 400 598

T: 739 748 722

Prodej světlého a velmi pěkného bytu 3+1 s lodžií po
kompl. rekonstrukci, CP 79 m2, 8.NP panel. domu,
v klidné části Prahy. V bytě se nachází prostorná
vstupní chodba, obývací pokoj se vstupem na balkón,
dětský pokoj, kuchyň s moderní linkou a jídelním
koutem, koupelna s vanou a samostatná toaleta.
Vytápění a ohřev vody ústřední.

Pronájem kompl. zař. mezonet. bytu, 5. a 6. patro,
CP 143 m2, perfektně udrž. cihl., původně secesního
domu s výtahem. Ve spodní části je obývací pokoj,
kuch. kout s vest. spotřebiči, ložnice, koupelna, šatna
a technická místnost. V patře s přístupem po schodišti
je prost. ložnice s franc. oknem na terasu s výhledem
na Prahu, další pokoj, prac. kout, šatna a koupelna.

Prodej stav. parcely, 2002 m2, situované v mírném
svahu, v obci Újezd nad Zbečnem - Pohořelec, okr.
Rakovník. Dle platného ÚP určen k výstavbě RD. Na
hranici pozemku se nachází el. pilíř a přístup je zajištěn
z obecní komunikace. Nabízí se možnost vybudování
vrtu, tepelného čerpadla a ČOV. V budoucnu obec
plánuje výstavbu vodovodu a kanalizace.

Cena 2 300 m2

Cena Info v RK

Cena 39 990 Kč + poplatky

Cena Info v RK

Prodej chalupy 6+1, cca 200 m2
Radvanice, okr. Trutnov

Prodej bytu 4+kk
Praha 10 - Vršovice

Pronájem kanc. prostor, 657 m2
Praha 5 – Jinonice

Prodej chalupy
Dolní Poustevna

T: 739 748 722

T: 733 400 598

Prodej část. zrekonstr. chalupy 6+1, na malebném
pozemku 729 m2. Dvoupodlažní zděný dům, UP cca
200 m2 po post. část. rekonstrukci. V přízemí obytná
místnost, obývací pokoj s kuch. linkou a barem,
komora a koupelna. Prost. terasa s výhledem do
zahrady. Druhé patro dalších pět pokojů, technická
místnost a prostor s přípravou na druhou koupelnu.

Prodej bytu 4+kk/B/L, ve 3.NP byt. domu z roku 1995
v Praze-Vršovicích. Součástí bytu je parkovací
místo (32 m2) pro dvě za sebou stojící vozidla
(bez předkupního práva), v suterénu domu. Moderní
skeletový bytový dům s recepcí 24 h. Výborná
dostupnost do centra. Bezkonkurenční cena za m2
podlahové plochy (65 tis. Kč/m2).

Pronájem kanc. a skl. prost., CP 657 m2. Pronájem celého
přízemního patra v novostavbě s výtahem a to vč.
7 garáž. stání. 11 kanceláří, 3 showroomy, 6 skl. místností,
recepce, kuchyňka, 2 sprchy a několik dámských
i pánských toalet. Prost. chodba, která odděluje adm.
část prostor od technické. Kanceláře se pronajímají
vč. kancelářského, kvalitního nábytku na míru.

Prodej krásné hrázděné chalupy na břehu pstruh.
potoka v Dolní Poustevně, městečku v podhůří
Lužických hor. Patrová, část. podskl. stavba post.cca
před 150-ti lety, před 6 lety kompl. zrekonstruovaná.
Budova 7+1, koupelna s vanou a toaleta v přízemí.
Součástí je malá patrová stodola využitelná jako garáž.
Vytápění a ohřev vody komb. plynovým kotlem.

Cena 2 000 000 Kč

Cena Info v RK

Cena 195 000 Kč + zálohy 43 000 Kč

Cena 3 500 000 Kč
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T: 739 748 722

T: 733 532 252

NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto

NOVÉ BYTY

Bohdalecké kvarteto
AKCE DO 31. 7. 2019

Zelená střecha je částečně
nebo zcela pokrytá střecha
vegetací a půdou, případně
pěstebním substrátem
vysazovaným nad
hydroizolační membránu.
Může obsahovat i další
vrstvy, jako kořenovou
bariéru, odvodnění
a zavlažování.

Vila v Záhorských sadech | zdroj: www.ecoholding.sk

Nová Zelená úsporám

Jak získat dotace na zelenou střechu?
O programu Zelená úsporám jsme psali již vícekrát. Dnes se zaměříme na dotace
směrované na střechu vašeho domu. Zelená střecha má mnoho výhod a začíná se
postupně vyskytovat i u nás. Jde o účinné opatření v rámci životního prostředí. Proč
byste o ní měli uvažovat a na co se připravit? Co dělat, abyste od státu na zelenou
střechu dostali nějaké finance?
Proč zatravněné střechy
Důvodů, proč jsou zatravněné střechy in, je
celá řada. Tyto „zelené“ střechy mají důležité vlastnosti, které se projevují nejen v domě
jako takovém, ale i v jeho okolí. Za zmínku
rozhodně stojí fakt, že zlepšují mikroklima.
Také snižují náklady na vytápění, omezují
hluk a celkově zlepšují tepelnou izolaci. Mezi
další výhody patří i optimalizace zadržování vody a její následné využití. Co nadchne
všechny, nejvíce však alergiky, je fakt, že snižují množství částic prachu a oxidu uhličitého
v ovzduší. To všechno jsou důvody, proč se
stát výstavbu podobných střech pomůže finančně dotovat. Kolik dostanete? Je to vlastně
jednoduchý počet. Za každý metr čtvereční
dostanete v rámci programu Nová Zelená
úsporám 500 Kč.

do 5°. Pokud se jedná o střechu s velkým sklonem, musí substrát být zajištěný proti sesuvu.
A to je v podstatě celé.

Podmínky pro zelenou střechu
Mnohým z vás se jistě teď honí v hlavě myšlenka, jak lze z normální střechy udělat zelenou. A zda to vůbec z každé střechy lze. Odpověď zní, že to lze, neboť každá střecha se dá
zatravnit. Ideální podmínky jsou samozřejmě
v případě, že střecha je plochá se sklonem

Dotace se dávají nyní, možná až do roku
2021. Informace je dobré sledovat na webu
www.novazelenausporam.cz. Pro každý rok
mohou platit jiné podmínky. Realizaci střechy
si můžete zadat na klíč u odborné firmy. Je
dobré si ověřit, zda je certifikovaná a splňuje
podmínky dotace.

Jaká střecha je ta nej
Chcete-li vytvořit nejlepší podmínky pro zelenou střechu, je dobré myslet na to předem.
Zejména, pokud teprve plánujete stavbu.
Vhodná je jednoplášťová střešní konstrukce.
Konstrukce střechy je od konstrukce zatravnění střechy oddělená dělicí, dilatační a ochrannou vrstvou proti prorůstání kořínků. Vlastní
vegetační vrstvu pak tvoří drenážní vrstva. Ta
je variabilní. Pak je tu filtrační vrstva, kterou
tvoří zpravidla syntetická textilie nebo třeba
minerální rohože. Následuje hydroakumulační vrstva tvořená např. rašelinou, a nakonec
vrchní vegetační vrstva.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
16

Co na zelené střeše
poroste
Otázkou zejména pro
ženy je, co si na zelenou
střechu zasadit za rostliny.
Volba záleží především
na únosnosti střechy.
K tomu slouží přesné
parametry a pravidla.
Při únosnosti 60–300
kg/m2 lze využít mechy
a koberce trávy, pro
které je vhodná tloušťka
substrátu 3–6 cm. Určitě
stojí za zmínku i trvalky,
skalničky nebo plazivé
a suché rostliny, které
zvládnou ty nejextrémnější
podmínky, které na střeše
panují. Střídají se tu
teploty, je tu sucho
a v zimě mráz. I tímto
úhlem pohledu je dobré
se dívat. Tyto zmíněné
rostliny potřebují tloušťku
substrátu 15–20 cm.
Opravdovou zahrádku
lze realizovat na střešních
konstrukcích, které mají
únosnost až 1000 kg/m2.
Tam je možné použít
zeminu v tloušťce 1 až
1,3 m, která je vhodná
pro vytvoření zahrady
s použitím květin, keřů
a nízkých stromů.
Střechu tedy můžete
nejen zatravnit, ale
přidat jí i rekreační
a obytnou funkci. Může
simulovat malou zahrádku
pro pěstování květin
a zeleniny, která vám
dosud chyběla, šířit vůni
a stát se ideálním místem
vašeho letního odpočinku.

MĚNÍME
SVĚT REALIT

JSME HRDÝM PARTNEREM
POŘADU MISE NOVÝ DOMOV

OPĚT BUDEME POMÁHAT
RODINÁM V NOUZI
K LEPŠÍMU BYDLENÍ

UVIDÍTE JIŽ
BRZY NA

REALCITY 9/2019

REALITNÍ
SOFTWARE
pro realitní kanceláře

ZDARMA
vhodný pro začínající makléře
rychlý bezproblémový export
max. 10 aktivních nabídek
jedním kliknutím až na 30 serverů

FREE
verze

více informací na www.realko.cz
info@realko.cz | +420 775 978 268

REALITNÍ
SOFTWARE
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WEBOVÉ
STRÁNKY

WWW.REALCITY.CZ

ZAJÍMAJÍ VÁS NOVINKY
z oblasti bydlení,
realitního světa a designu?

Přečtěte si náš
on-line magazín
o bydlení!

www.realcity.cz/magazin
PRAHA 3

PRAHA 5

NOVÝ BYT 3+KK/B 90 M² PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Nový byt 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) v domě Rezidence Malvazinky. Byt ve
zvýšeném přízemí, orientace oken jih-západ.
www.rezidencemalvazinky.cz

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 950 000 Kč

PRODEJ BYTU OV 2+KK, P4 - HÁJE

Třída C
www.realcity.cz/rc/E67V

OV, 3+KK/78 M², PRAHA 3 - ŽIŽKOV

Třída G
www.realcity.cz/rc/E6L5

Byt 3+kk, po rekonstrukci, 78 m² + 4,6 m² sklep, ve
zvýš. přízemí (parapety oken od chodníku: v ložnici
4,13 m, v obývacím pokoji a ložnici 1,6 m). Cihlový
dům.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
6 490 000 Kč

PRAHA 4

Prodej bytu 2+kk (původně 3+kk), byt 64 m² +
sklep, OV, novostavba s výtahem, 2.NP, s výhledem do zeleně a zahrádek RD. Velmi nízké poplatky a náklady.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 720 533 089
4 790 000 Kč

HLEDÁTE DRAŽBY?
S NÁMI NAJDETE!

BYT 2KK/G/SKLEP, 58 M²,
NOVOSTAVBA,P5

Třída C
www.realcity.cz/rc/E6L6

Prodej světlého bytu 2kk, 58 m², s garážovým parkovacím stáním a sklepem 3,8 m². Byt v 7. podlaží
novostavby rezidence Prague Towers, P- 5, Stodůlky.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 603 872 485
5 490 000 Kč

NOVOSTAVBA BYTU PRAHA 5-RADLICE
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5C8
Tetínská ul., nadstandardní byt č. 404, 4.NP, 3kk,
95,32 m², balkon 10,49 m², EN ”B”, garáž, sklep
v ceně, metro a MHD Radlická, výhled na Prahu,
hypo připraveno

Commco

tel.: 724 270 852
9 563 400 Kč

BYT 4+KK/T A VÝHLEDEM PRAHA 5

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5DF

Krásný, slunný byt 4+kk/T (126 m² + terasa). Perfektní
dostupnost centra, klidné prostředí, spousta zeleně,
výhledy - to je bydlení v Rezidenci Malvazinky.

EXAFIN one, s.r.o.

NOVÝ BYT 1+KK/T,ANTALA STAŠKA,P4
Třída C
www.realcity.cz/rc/E5QV

BYT 3+KK/2X B, G. STÁNÍ,P-4, U METRA
Třída B
www.realcity.cz/rc/E6L4

NOVÝ BYT 3+KK/B PRAHA 5 MALVAZINKY

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y1

Krásný, světlý, 45 m² s terasou, REZIDENCE ROZHLEDNA, sklep. Krásné výhledy. Eurookna orientována na jih. Vest. skříně, k. linka se spotřebiči.

Byt 3+kk, 91,44 m² + 2x balkon 5,28 m², s vlastním garážovým park. stáním a sklepem, ve 2. p. novostavby z roku 2013, v blízkosti metra Pankrác a
Budějovická.

Nový byt 214 - 3+kk (81 m²) s prostorným balkonem
(9 m²) a sklepem v Rezidenci Malvazinky. Info na
www.vyladenebyty.cz

BLANÍK REALITY s.r.o.

BLANÍK REALITY s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 739 406 126
4 290 000 Kč

tel.: 603 872 485
11 120 000 Kč

tel.: 737 289 996
14 670 000 Kč

HLEDÁTE

PRONÁJEM?

S NÁMI NAJDETE!

tel.: 730 895 595
6 950 000 Kč
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Více informací k nabídce získáte zadáním www.realcity.cz/rc/ABCD (kód inzerce)
RD V ÚVALECH, 150 M², POZEMEK 385 M²
Třída B
www.realcity.cz/rc/E5H4

PRAHA 10

HLEDÁTE

KOMERCE

Dvojdomek 5+kk+garáž o užitné ploše 150 m². Celková plocha pozemku 385 m². V ceně dokončení tzv.
na klíč.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
8 350 000 Kč

NOVOSTAVBY?
PENZION-HOTEL S WELLNESS, ŠUMAVA
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5HM

NOVÝ BYT 1+KK/T 46 M² PRAHA 10

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4Y2

RD PANSKÁ POLE PŘEZLETICE Č.59

Byt 1+kk/T 46 m² na Praze 10 v Horních Měcholupech, projektu Green Look. Byt se nachází v 1.patře, dokončení v létě 2020. Info www.greenlook.cz

EXAFIN one, s.r.o.

Třída B
www.realcity.cz/rc/E6KP

Novostavba RD č.59,patrový samostatný, 5+kk,
UP120 m², garáž 21 m²,3xWC,2xkoupelna,
dubové
parkety,dřevěná
eurookna,EN
”B”,1xpark.stání,cena s DPH,hypo připraveno

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

Commco

NOVÝ BYTU 1+KK/B 41,9 M² PRAHA 10

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
2 990 000 Kč

S NÁMI
NAJDETE!

PENZION PO REK., BAZÉN, ŠUMAVA

Třída G
www.realcity.cz/rc/E5QT

Podl. pl. 575 m², parc. 3.973 m², restaurace, sauna,
bazén. Hojsova Stráž. 15 pokojů (36 osob). Park. 10
aut. IS: vodovod, el., kanal., studna, nový kotel.

NOVOSTAVBA BYTŮ HOROMĚŘICE
VIŠŇOVKA

Třída B
www.realcity.cz/rc/E5R8

Byt Horoměřice Praha západ,A304,3.NP, 2+kk,
UP 47,7 m²,parkety,Eurookna,výtah,EN ”B”, terasa
5,8 m², cena vč.DPH, terasy,garážového stání a
sklepa,hypo připraveno

NOVÝ 2+KK/B PRAHA 10

Commco

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

RD, 3+1/G/T, ODOLENA VODA, OKR. P-V
Třída C
www.realcity.cz/rc/E6L3

tel.: 724 270 852
3 839 850 Kč

OSTATNÍ ČR

RD K PRONÁJMU PRAHA, STŘEDOČESKÝ
KRAJ
www.realcity.cz/rc/E2X1
Hledáme pro naše klienty rodinný dům k pronájmu.
Lokalita okraj Prahy a Středočeský kraj s dobrou dostupností do Prahy.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

HÁJENKA 5+1 HAVLÍČKOVA BOROVÁ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E5XI

KOUPĚ RD PRAHA-ZÁPAD, PRAHA-VÝCHOD
www.realcity.cz/rc/E3QI

Malebná hájenka/chalupa 5+1, poz. 4479 m², UP
cca 200 m², po částečné rek., nově vymalovaná,
stodola. V klidném a krásném prostředí Vysočiny,
na samotě v lese.

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.

MP CZECH real

RealExpert Success

tel.: 736 151 675
3 700 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

RD NA PRODEJ STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.realcity.cz/rc/E5LG

NOVOSTAVBA, 2+KK/B, PRAHA 10

ŘADOVKA V ÚVALECH

Třída B
www.realcity.cz/rc/E3R4

Třída B
www.realcity.cz/rc/E4PD

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.

Prostorný ŘRD řadovka 4+kk+garáž, 128 m², plocha pozemku 201 m². V ceně dokončení tzv. na
klíč. . Předpokládané dokončení léto 2020. Více na
www.vyladenedomy.cz

EXAFIN one, s.r.o.

EXAFIN one, s.r.o.

Hledáme pro naše klienty rodinný dům na prodej ve
Středočeském kraji, může být i na okraji Prahy. Dobrá
dostupnost do Prahy.

RealExpert Success

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49E

ŘADOVÝ RODINNÝ DŮM, ÚVALY U PRAHY
Třída B
www.realcity.cz/rc/E1I9

Připravujeme byt 4+kk o užitné ploše 84 m² + 2x balkon je velmi dobře řešen, s JV, SZ orientací. Bude
umístěn ve 4.NP . Předpokládané dokončení léto
2020.

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.

EXAFIN one, s.r.o.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

BYT 2+KK/2+1 K PRONÁJMU V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LH
Hledáme pro naše klienty byt k pronájmu o velikosti
2+1/2+kk v Praze 2, 3 a 10.

tel.: 737 289 996
6 490 000 Kč

NOVÝ BYT 4+KK/2XB 96 M² PRAHA 10
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POPTÁVKA

RealExpert Success

HLEDÁTE POZEMEK?
S NÁMI NAJDETE!

tel.: 730 895 595
6 770 000 Kč

tel.: 739 406 126
13 990 000 Kč

Hledáme ke koupi stavební pozemek pro naše klienty. Plocha pozemku min. 1 000 m². Ideálně na klidném místě.

tel.: 603 872 485
informace v RK

VÁŠ EXPERT
NA REALITNÍ TRH!

BLANÍK REALITY s.r.o.

STAVEBNÍ POZEMEK PRO NAŠE KLIENTY
www.realcity.cz/rc/E3C6

Zařízený dům 3+1, 104 m², s terasou 10 m², garáží
o výměře 25 m², sklepem 12 m² a zahradou v Odolene Vodě, okr. Praha východ. Pozemek o celkové
velikosti 315 m².

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 730 895 595
4 290 000 Kč

tel.: 739 406 126
4 120 000 Kč

PRAHA - ZÁPAD

PRAHA - VÝCHOD

Hledáte ﬁnančně dostupné bydlení s rychlým spojením do centra Prahy? Připravujeme výstavbu nových bytů v projektu Vyladěné byty - Green Look.
www.greenlook.cz

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 724 270 852
8 740 000 Kč

Třída B
www.realcity.cz/rc/E49F

Výstavba nových bytů v projektu Vyladěné byty Green Look. Byt 1+kk/B 35,6 m² + balkon 6,3 m² se
skvěle hodí na investici nebo na bydlení pro single
lidi.

Podl. pl. 1.120 m², parc. 1.671 m², Hamry u Hojsovy
Stráže, po částečné rekonstrukci, IS: el., studna s
koj. vodou, kanalizace, čistička. Kapacita 49 osob.

RealExpert Success
RD, NOVÝ, 6+2X KK, HOJSOVA STRÁŽ
Třída G
www.realcity.cz/rc/E6DA
Podl. pl. 210 m², parc. 392 m², terasa, velká okna max. světlost. 2x krb. kamna, elektrokotel příprava.
2 garáže + před dom. na 8 aut, el., voda, kanalizace.

BLANÍK REALITY s.r.o.

tel.: 739 406 126
3 890 000 Kč

tel.: 226 804 184
informace v RK

PRODEJ 3+KK/3+1 V DOSTUPNOSTI NA
MHD
www.realcity.cz/rc/E5LI
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 3+1/3+kk v
Praze. Preferujeme cihlovou zástavbu, ale není to
podmínkou. Ideálně pěší dostupnost na MHD.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

TEXTOVÁ INZERCE
PRODEJ BYTU 2+KK/2+1 V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E5LJ
Sháníme ke koupi bytovou jednotku 2+1/2+kk v
Praze. Preferujeme novostavbu, ale není to podmínkou. Může být i na okraji Prahy, dobrá dostupnost do
centra.

RealExpert Success

tel.: 226 804 184
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.
PENÍZE IHNED

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/DZ9C

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

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.

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

IHNED INVESTIČNĚ ODKOUPÍME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ99
1+kk až 3+1 v lokalitě Praha či blízké okolí. Peníze připraveny ihned. Rychlé a solidní jednání. Rozumné nabídky zasílejte na info@omega-reality.cz či volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

v lokalitě Prahy a blízkého okolí. Může být i před
rekonstrukcí či horším stavu. Kapacitu na opravu
máme, info@omega-reality.cz.

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

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.

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 370 102
informace v RK

do 60 m² v panel. domech v lokalitě Stodůlky, Nové
Butovice, Hůrka, Lužiny. Máme připraveny investory
(přímé kupce) s hotovostí. Možnost vyplatit zálohu
předem.

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
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.: 724 370 102
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

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 nova@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO MANŽELSKÝ PÁR HLEDÁME KE KOUPI
RD
www.realcity.cz/rc/DZ98
v lokalitě Praha – východ, případně okres Mělník.. Finanční prostředky ihned k dispozici, cena do 8 mil.
Kč. Nabídky zasílejte na inova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V OKOLÍ PRAHY
www.realcity.cz/rc/E59I
I před rekonstrukcí. Lokalita nerozhoduje, max. 40
km od Prahy. Cena do 3 mil. Kč. Nabídky prosím jen
od majitelů, ne RK.

OMEGA ESTATE s.r.o.
IHNED VYKOUPÍME

tel.: 724 370 102
informace v RK
www.realcity.cz/rc/E6D2

Vaší nemovitost a necháme vás v ní dále bydlet (zřídíme věcné břemeno doživotního užívání). Bližší informace na info@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

bytu do vlastnictví. Následně od vás byt odkoupíme,
anebo necháme dále bydlet. mail: info@omegareality.cz.

v lokalitě Prahy východ, ideálně Říčany, Velké Popovice, Čerčany, Pyšely, Benešov. Velmi slušné jednání.
Velikost nerozhoduje, hezké místo a klid.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E2HT
tel.: 724 375 751
informace v RK

UČITEL KOUPÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E2HY
lokalita nerozhoduje, garsoniéra, 1+1, 2+kk. DV nebo
OV. Peníze hotově. Právní dohled zdarma. Nabídněte, na ceně se domluvíme. E-mail: nova@omegareality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

KOUPÍME DŮM NEBO REKREAČNÍ OBJEKT
www.realcity.cz/rc/E6D5
v lokalitě Český Šternberk, Kácov, Sázava. Stav nerozhoduje. Přiměřená cena = PENÍZE IHNED. E-mail:
havelka@omega-reality.cz.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

MLADÍ ARCHITEKTI HLEDAJÍ BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/E6MJ
Velikost min 100 m² s terasou a pěkným výhledem.
1+1,2+1 či 3+1, OV, cena do 10 mil. Kč. Rychlé a přímé
jednání. Pište na nova@omega-reality.cz nebo volejte.

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO ZAMĚSTNANCE OBCH. FIREM
HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/E41A
byty k pronájmu po celé Praze. Nabídněte nám svůj
byt pro prověřené klienty. Záruka platební schopnosti a právní servis po celý nájemní vztah samozřejmostí.

INSTINKT REALITY s.r.o.

HLEDÁTE
PRONÁJEM?

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.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 2 TÝDNŮ
www.realcity.cz/rc/E418
solidnímu a prověřenému nájemci, kterého pojistíme
na hmotnou odpovědnost pro případ vzniklé škody.
Veškerý právní servis vč. převodu energií zajistíme
my!

www.renta365.cz

tel.: 724 375 751
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

www.realcity.cz/rc/E59H

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

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

v lokalitě Kobylisy, Prosek, Kyje, Počernice, Zdiby, Jahodnice, Jirny, Úvaly, Český Brod (a okolí). Rychlé
jednání, platba bez úvěru, info@omega-reality.cz.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 724 375 751
informace v RK

POSKYTNEME PENÍZE NA ODKUP
www.realcity.cz/rc/E6D3

PRO STARŠÍ MANŽELE HLEDÁME RD
www.realcity.cz/rc/DZ97

OMEGA ESTATE s.r.o.

KOUPÍME BYT

www.realcity.cz/rc/E2I7

tel.: 724 375 751
informace v RK

v okolí Prahy 5 a 6, v ceně do 4,5 mil. Kč. Volejte GSM:
724 375 751 nebo pište na nova@omega-reality.cz

gars. až 3+1 v lokalitě Praha (ideálně Háje, Opatov, Chodov, Kunratice, Petrovice, Pankrác, Kamýk, Lhotka, Modřany). DV i OV, přímá koupě,
nova@omega-reality.cz

tel.: 800 888 957
informace v RK

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

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

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

Nezávazně nabídněte

tel.: 734 319 300
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

MAJITEL STAVEBNÍ FIRMY HLEDÁ
www.realcity.cz/rc/E6MK
ke koupi RD ve Středočeském kraji. Cena do 3
mil. Kč. Stav nerozhoduje, platba hotově. E-mail:
nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

INSTINKT REALITY s.r.o.

OMEGA ESTATE s.r.o.

INSTINKT REALITY s.r.o.

S NÁMI
NAJDETE!

INSTINKT REALITY s.r.o.

hledáme menší byty na sídlišti. Cena dle velikosti a lokality. Slušné a přímé jednání. E-mail: nova@omegareality.cz

tel.: 800 737 303
informace v RK

s balkonem o min. výměře 60 m² v lokalitě Strašnice,
Malešice, Zahradní Město, Vršovice, Žižkov. Podmínkou výtah a perfektní stav bytu bez větších investic.

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.

Oslovte prostřednictvím naší RK tisíce zájemců o pronájem v Praze. Spolupracujeme s velkými ﬁrmami,pro
jejichž zaměstnance hledáme byty k dlouhodobému
pronájmu

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.

KONKRÉTNÍ KUPEC HLEDÁ BYT 2+1/3+1
www.realcity.cz/rc/E419

IHNED KOUPÍME BYT V PRAZE
www.realcity.cz/rc/DZ91

PRONAJMEME VÁŠ BYT DO 14 DNŮ
www.realcity.cz/rc/E3ZT

PRO ZAMĚSTNANCE KANADSKÉ
SPOLEČNOSTI
www.realcity.cz/rc/E6ML

v Praze nebo v okrajové části Prahy. Možno i menší
výměra (stavba jednoho domku), anebo i větší plochu pro výstavbu více objektů. E-mail: info@omegareality.cz.

tel.: 724 370 102
informace v RK

tel.: 800 737 303
informace v RK

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRO PŘÍMÉHO
KUPCE
www.realcity.cz/rc/E413

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

URGENTNĚ HLEDÁME K PRODEJI BYTY
www.realcity.cz/rc/E415

rodinný dům v lokalitě Praha 4, 5, 6. Stav nerozhoduje, hezké místo. Platba hotově. E-mail:
nova@omega-reality.cz

Gars. až 3+1 v lokalitě Praha. DV i OV. Stav není rozhodující, případnou rekonstrukci zajistíme. Rozumné
nabídky zasílejte na nova@omega-reality.cz či volejte.

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

tel.: 800 888 957
informace v RK

RD, pozemek v oblasti od Úval až po Kolín. Nabízíme
rychlé jednání a peníze ihned. Nabídky zasílejte na
nova@omega-reality.cz či volejte.

LETUŠKA HLEDÁ BYT

tel.: 724 375 751
informace v RK

www.renta365.cz

MLADÁ RODINA HLEDÁ

PRO KLIENTA HLEDÁME BYT
www.realcity.cz/rc/DZ9A

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
informace v RK

PRO PROVĚŘENÉ KLIENTY HLEDÁME
www.realcity.cz/rc/DZ93

tel.: 724 370 102
informace v RK

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

OMEGA ESTATE s.r.o.

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

MAJITEL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI HLEDÁ
RD
www.realcity.cz/rc/DZ92

tel.: 800 737 303
informace v RK

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

tel.: 724 375 751
informace v RK

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.

tel.: 724 370 102
do 5 000 000 Kč

KOUPÍME BYT V LOKALITĚ
www.realcity.cz/rc/DZ9G
Vršovice, Strašnice, Vinohrady, Žižkov, Košíře, Smíchov, Dejvice, Holešovice, Letná, 1+1, 2+1, 3+1, DV či
OV, do 9 mil. Kč, lze i s dluhy, nova@omega-reality.cz

OMEGA ESTATE s.r.o.

tel.: 724 375 751
do 9 000 000 Kč
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VZDĚLÁVÁNÍ
V ARK ČR
Vícedenní kurzy:
Obchodník s realitami
– rekvalifikační kurz
příprava na zkoušku
odborné způsobilosti
Výkon správy nemovitostí
Anglická komunikace pro
realitní makléře

Jak obstát v realitní džungli?
Řada občanů naší republiky, kteří potřebují prodat či koupit nemovitost, např. byt
či rodinný domek, si položí otázku, zda tento obchod uskutečnit tzv. „na vlastní
pěst“ (popř. jen s pomocí advokáta při zpracování kupní či nájemní smlouvy), nebo
se obrátit na realitní kancelář. Koupit či prodat nemovitost (platí i pro pronájem)
se na první pohled může zdát jako jednoduchá záležitost bez velkého rizika. Řešíte-li právě nyní tuto otázku, nenechte se bez zvážení všech pro a proti hned odradit
špatnou pověstí realitních makléřů u široké veřejnosti v České republice. Výběru
realitní kanceláře se věnujeme v druhé části tohoto článku.
Jako příklad si uveďme prodej bytu:
Přehled základních otázek, které je třeba
zvládnout při prodeji bytu:
- zorientovat se v cenách bytů dané velikosti
v příslušné lokalitě,
- zpravidla pomocí inzerce hledat zájemce
o koupi bytu, vyjednávat s nimi o podmínkách prodeje včetně prohlídek bytu,
- vybrat nejlepší nabídku, dohodnout se
s kupujícím o konečné ceně a dalších podmínkách prodeje,
- zajistit sepis kupní smlouvy, která by měla
jednak všechny potřebné náležitosti, aby ji
Katastr nemovitostí akceptoval a provedl
vkladem změnu vlastníka bytu a současně,
aby smlouva neobsahovala žádná ustanovení, která by v případě sporu byla pro něj
nevýhodná,
- řešit daňové aspekty obchodu (daň z příjmu, u kupujícího daň z nabytí, daň z nemovitosti),
- dohodnout se s kupujícím o způsobu předání kupní ceny,
- zorganizovat s novým majitelem předání
bytu, včetně předávacího protokolu, převod smluv u dodavatelů energií.

Toto jsou však jen některá rizika, která jsou
s obchodováním s nemovitostmi spojena. Jak
se tedy rozhodnout, chcete-li prodat či koupit
nemovitost (totéž platí i o pronájmech), když
pochybujete o solidním a profesionálním
jednání realitních kanceláří, popř. nevíte, jak
tu správnou realitní kancelář najít? A k tomu
ještě přistupuje skutečnost, že za zprostředkování obchodu budete muset zaplatit realitní
kanceláři provizi (pokud ji neplatí druhá strana). V takovém okamžiku je nutné si položit
minimálně tyto otázky: je mi znám celý postup, tj. všechny jednotlivé fáze uvažovaného realitního obchodu; jsem schopen je sám
zvládnout; jsou mi známa rizika, kterým je
třeba se vyhnout či alespoň minimalizovat
možnost, že se uskuteční; jsem přesvědčen, že
dosáhnu lepších podmínek koupě či prodeje
(cena aj.)? Pokud si nejste zcela jisti kladnou
odpovědí na tyto otázky, měli byste se rozhodně obrátit na realitní kancelář.
Při výběru realitní kanceláře platí obdobné
zásady jako u jiných služeb. Uveďme si tedy
ty nejdůležitější.
Důvěryhodné reference
Jedním z běžných atributů jsou např. reference od klientů dané společnosti. Nejlépe samozřejmě od osob, které znáte a jejichž úsudku

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Jednodenní semináře:
Nájem bytu
a nebytových prostor
Oceňování nemovitostí
Právní aspekty
realitní činnosti
Prodej nemovitostí
v exekuci a insolvenci
Praktické tréninky:
Fotografování
Videoprohlídky
HOME STAGING
Komunikace
Vedení lidí
ZKOUŠKY ODBORNÉ
ZPŮSOBILOSTI
pro obor Obchodník
s realitami (dle zákona
č. 179/2006 Sb.)
Příležitost pro všechny
realitní makléře:
Dokažte vašim klientům
vaši profesionalitu
i Osvědčením o odborné
způsobilosti.
Jsme autorizovaná osoba
(na základě rozhodnutí
MMR ČR) oprávněná
pořádat tyto zkoušky
a vydávat osvědčení
se státním znakem
České republiky.
Bližší informace
na www.arkcr.cz.

důvěřujete. Kancelář by každopádně měla
mít své stálé sídlo, provozní hodiny, oprávnění k činnosti, odpovědnou osobu. Dalšími
kritérii je určitě průkaz odborné způsobilosti
(podrobněji viz dále), doba působení na trhu
(odborná praxe), systém řízení kvality práce
apod. Obecně platí, že nevzdělaný člověk si
často neuvědomuje, jaká rizika ho mohou
potkat. To platí při sportu, v dopravě, prostě všude. Podobně je tomu i v realitní praxi.
Děláme proto vše, abychom chybám v praxi
realitních makléřů předcházeli. V neposlední
řadě je důležité, jaký dojem na klienta udělá
návštěva realitní kanceláře nebo jak se chová
reprezentant kanceláře na úvodní schůzce.
Členství v profesním spolku
Vodítkem může být i to, zda je kancelář členem profesního sdružení - Asociace realitních kanceláří České republiky (ARK ČR).
V čem spočívají pro klienta výhody, jestliže
se obrátí na členskou realitní kancelář? Každý
člen ARK ČR se zavazuje dodržovat Etický
kodex realitního makléře — člena ARK ČR,
každý člen asociace je povinen absolvovat
vzdělávací program. Všichni členové jsou
povinně pojištěni na případnou škodu vyplývající z výkonu své profese (pojištění profesní odpovědnosti). Členové jsou pravidelně
informováni o novinkách v legislativě a mají
možnost je konzultovat s právníkem nebo daňovým poradcem asociace.
Nabídková cena prodávané
(pronajímané) nemovitosti
Při přijímání nemovitosti k prodeji do nabídky realitní kanceláře je mimořádně důležitá
a citlivá otázka stanovení nabídkové ceny
dané nemovitosti. Nutno říci, že většina prodávajících má představu, že jejich nemovitost
lze prodat za vyšší cenu, než je dle názoru
odborníka reálné. A to i v současné situaci,
kdy zejména ve větších městech jsou ceny rezidenčních nemovitostí na historických maximech. Stejné platí i o cenách pronajímaných
bytů. Jsou realitní kanceláře, které přistoupí
na jakoukoli cenu, kterou klient požaduje.
Ani se nesnaží klienta přesvědčit o nereálnosti jím udávané ceny. Hlavně z toho důvodu,
aby získala další nemovitost do své nabídky.
A to i za situace, kdy je makléř přesvědčen, že
za danou neúměrně vysokou cenu se pravděpodobnost prodeje blíží nule.
Solidní realitní kancelář na přehnaně vysokou cenu požadovanou klientem nepřistoupí,
neboť za takovou cenu oprávněně považuje
nemovitost za neprodejnou. Představa mnoha prodávajících, že nejdříve zkusí nabízet
za vyšší cenu, a když se zájemce nenajde, pak
cenu sníží, je velmi ošidná. Potenciální zájemci, kteří v určité lokalitě hledají takovou
nemovitost již po určitou dobu, pokles ceny
zaregistrují a část z nich to považuje za varovný signál a o nemovitost ztratí zájem.
Rozsah služeb vers. výše provize
Solidní realitní kancelář je schopna nabídnout komplexní rozsah služeb. V dnešní silné
konkurenci není možné zúžit činnost zpro-

středkovatele na pouhé vyhledání zájemce
o koupi nabízené nemovitosti. Zprostředkovatel musí zajistit celý průběh obchodu,
a to jak vlastními silami (v rámci provize),
tak jako subdodávku. V takových případech
se za úhradu pro dodavatele dané služby jedná například o zajištění znaleckého posudku, průkazu energetické náročnost budovy,
statického posudku atp. Shrnuto: nevybírejte realitní kancelář jen dle výše provize, ale
posuzujte provizi v souvislosti s rozsahem
služeb, které vám daná realitní kanceláře dle
zprostředkovatelské smlouvy zajistí.
Exkluzivní (výhradní)
zprostředkovatelská smlouva
Ještě nezbytná poznámka k tomu, zda pověříte prodejem vaší nemovitosti jednu či několik
realitních kanceláří.
Tvrdím, že svěřit nemovitostní transakci
do rukou jedné realitní kanceláře je správné
rozhodnutí. Aby vše klaplo jak má, věnujte pozornost sepsání zprostředkovatelské
smlouvy, kterou vždy s realitní kanceláří doporučuji v písemné formě uzavřít. Ostatně je
to jedna z podmínek v návrhu zákona o realitním zprostředkování, který je v současné
době projednáván v Poslanecké sněmovně.
Tvůrce zákona věděl, proč takovou podmínku přikazuje. Ne nadarmo se říká: Co je psáno, to je dáno.
V případě výhradní smlouvy nemůže dojít
k tomu, že nemovitost je nabízena za podmínek, které prodávající nestanovil. Realitní kancelář má v případě výhradní smlouvy
mnohem vyšší motivaci splnit zadání klienta,
neboť nehrozí situace, že danou nemovitost
zprostředkuje jiná realitní kancelář a ona vynaloží zbytečné náklady. Zprostředkovatel
také nemůže vybrat od kupce zálohu kupní
ceny, pokud k tomu není od prodávajícího
zmocněn apod.
V neposlední řadě je pro vlastníka nepochybně výhodné převést na zprostředkovatele formou zadání ve zprostředkovatelské smlouvě
celou řadu časově, administrativně a technicky náročných činností, které souvisejí s nabídkou nemovitosti, vyhledáním zájemce
o koupi, resp. pronájem nemovitosti a realizační fází prodeje, či pronájmu. Při smluvním
vymezení těchto činností má pak vlastník
snazší kontrolu jejich plnění, snazší stanovení
odměny a jednodušší vyřizování reklamace
při případném řešení nespokojenosti. Tato
smlouva se uzavírá na dobu určitou. Neuzavírejte smlouvu s kanceláří dříve, než vše
pečlivě zvážíte a všemu ve smlouvě dobře porozumíte. Žádná solidní realitní kancelář vás
nebude nutit k okamžitému rozhodnutí.
Neobávejte se exkluzivní smlouvy, obávejte
se jen špatně vybrané realitní kanceláře a neodborně nastavených podmínek spolupráce!

Rozsah služeb
realitní kanceláře –
člena ARK ČR při
zprostředkování prodeje

a) Nábor zakázky
- v stupní prohlídka
nemovitosti
- s epsání
zprostředkovatelské
smlouvy
-p
 osouzení reálné tržní
ceny
-p
 řevzetí podkladů
potřebných k prodeji
od klienta
b) Příprava zakázky
-p
 rověření podkladů
předaných klientem
z běžně dostupných
zdrojů
- z pracování textových
a grafických výstupů
(exposé, podklady pro
inzerce)
c) Realizace zakázky
-n
 abídka nemovitosti
-o
 rganizace prohlídky
nemovitostí
-p
 růběžná
komunikace
s klientem
-b
 lokace nabídky
nemovitosti
-p
 říprava podkladů pro
kupní smlouvu nebo
smlouvu jí obdobnou
- a sistence u kupní
smlouvy nebo
smlouvy jí obdobné
sepsané k takovému
úkonu oprávněnou
osobou
- v ypořádání kupní
ceny, je-li tak
sjednáno
-d
 oručování smluv
na katastrální úřad,
je-li tak sjednáno
Týká se úkonů RK v rámci
sjednané provize u tzv.
„exkluzivních zakázek“.

Ing. arch. Jan Borůvka,
generální sekretář
ARK ČR

Informace také na webu realitybezrizik.org
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Výběr z webu www.realcity.cz

Více z této rubriky
naleznete zde:

Prodej bytů 2+kk až 3+1

NĚMČICE

www.realcity.cz/rc/E6LK

Byt, 3+1, 89 m²
RK STING

tel.: 800 103 010
1 550 000 Kč

LUŠTĚNICE

www.realcity.cz/rc/E6LQ

MĚLNICKÉ VTELNO

www.realcity.cz/rc/E6LL

Byt, 3+1, 80 m²
Aktivreality

MĚLNÍK

VOTICE

www.realcity.cz/rc/E6LM

BÝCHORY

www.realcity.cz/rc/E6LN

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E6LO

JINCE

www.realcity.cz/rc/E6LP

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
Byt, 3+1, 88 m², tř. G
Byt, 3+1, 78 m²
Byt, 2+kk, 41 m², tř. B
M&M reality holding a.s.
ERA Garancia
Aktivreality
M&M reality holding a.s.
tel.: 608 145 249
tel.: 800 100 446
tel.: 725 688 267
tel.: 608 145 249
tel.: 800 100 446
1 590 000 Kč
1 675 000 Kč
1 690 000 Kč
1 699 000 Kč
1 705 600 Kč

www.realcity.cz/rc/E5PX

VLASTĚJOVICE

www.realcity.cz/rc/E6LR

KLADNO

www.realcity.cz/rc/E6LS

KUTNÁ HORA

www.realcity.cz/rc/E6LT

BÝCHORY

www.realcity.cz/rc/E6LU

Byt, 2+1, 50 m², tř. G
Byt, 2+kk, 39 m², tř. G
Byt, 3+1, 120 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 3+1, 72 m², tř. G
Byt, 3+kk, 69 m²
M&M reality holding a.s.
Aktivreality
RK EVROPA KOLÍN
Broker Consulting a.s.
N.I.K.A. RK
CENTURY 21 - AZ Reality
tel.: 800 100 446
tel.: 724 133 824
tel.: 731 596 516
tel.: 800 100 164
tel.: 602 277 604
tel.: 777 724 034
1 750 000 Kč
1 890 000 Kč
1 896 800 Kč
1 900 000 Kč
1 980 000 Kč
1 990 000 Kč

RAKOVNÍK

www.realcity.cz/rc/E6LV

Byt, 3+kk, 65 m²
iRealitka.cz

ODOLENA VODA

www.realcity.cz/rc/E6I5

KOKOŘÍN

www.realcity.cz/rc/E6LX

ODOLENA VODA

www.realcity.cz/rc/E6LY

NERATOVICE

www.realcity.cz/rc/E6LZ

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E1YY

Byt, 2+kk, 43 m²
Byt, 3+1, 95 m², tř. G
Byt, 2+1, 54 m²
Byt, 3+1, 70 m², tř. G
Byt, 2+kk, 42 m², tř. G
Soccer Reality s.r.o.
M&M reality holding a.s.
BIDLI reality, a.s.
Burdareality
Broker Consulting a.s.
tel.: 602 285 543
tel.: 777 276 667
tel.: 800 100 446
tel.: 774 110 007
tel.: 608 958 634
tel.: 800 100 164
2 100 000 Kč
2 290 000 Kč
2 390 000 Kč
2 490 000 Kč
2 490 000 Kč
2 900 000 Kč

NYMBURK

www.realcity.cz/rc/E6M1

PRAHA 4

www.realcity.cz/rc/E1ZG

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E6M2

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6M3

PODĚBRADY

www.realcity.cz/rc/E6M4

VESTEC

www.realcity.cz/rc/E6M5

Byt, 3+kk, 90 m², tř. C
Byt, 2+kk, 6 m², tř. G
Byt, 2+kk, 40 m², tř. C
Byt, 2+1, 39 m², tř. D
Byt, 2+kk, 53 m², tř. G
Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Aktivreality
Broker Consulting a.s.
MAXIMA REALITY, s.r.o.
Reality Dvořák s.r.o.
M&M reality holding a.s.
Broker Consulting a.s.
tel.: 603 759 534
tel.: 800 100 164
tel.: 605 227 038
tel.: 732 903 030
tel.: 800 100 446
tel.: 800 100 164
2 990 000 Kč
3 190 000 Kč
3 190 000 Kč
3 290 000 Kč
3 290 000 Kč
4 090 000 Kč

PRAHA 10

www.realcity.cz/rc/E6M6

PRAHA 2

www.realcity.cz/rc/E6M7

PRAHA 9

www.realcity.cz/rc/E6M8

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6M9

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E6MA

PRAHA 5

www.realcity.cz/rc/E4FK

Byt, 2+1, 60 m², tř. C
Byt, 2+1, 47 m², tř. G
Byt, 2+kk, 53 m², tř. B
Byt, 2+kk, 57 m²
Byt, 2+kk, 46 m², tř. B
Byt, 2+kk, 31 m², tř. G
Duna House
MAXIMA REALITY, s.r.o.
GARTAL Management a.s.
Reality5
Broker Consulting a.s.
PSN s.r.o.
tel.: 723 798 627
tel.: 605 227 040
tel.: 840 400 440
tel.: 775 727 987
tel.: 800 100 164
tel.: 702 296 405
4 100 000 Kč
4 560 000 Kč
4 568 061 Kč
4 595 000 Kč
4 650 000 Kč
5 072 000 Kč

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E6MB

PRAHA 8

www.realcity.cz/rc/E6MC

PRAHA 6

www.realcity.cz/rc/E6MD

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E6ME

PRAHA 3

www.realcity.cz/rc/E6MF

PRAHA

www.realcity.cz/rc/E6MG

Byt, 2+kk, 50 m², tř. G
Byt, 3+1, 68 m²
Byt, 3+kk, 85 m², tř. B
Byt, 2+kk, 125 m², tř. C
Byt, 3+kk, 84 m², tř. G
Byt, 2+kk, 72 m², tř. G
Duna House
BIDLI reality, a.s.
JRD Development s.r.o.
Duna House
PSN s.r.o.
Duna House
tel.: 606 566 321
tel.: 774 110 007
tel.: 739 388 777
tel.: 774 159 872
tel.: 737 046 901
tel.: 777 612 085
5 100 000 Kč
5 149 000 Kč
7 448 461 Kč
7 550 000 Kč
9 569 000 Kč
9 900 000 Kč
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1+1 (53m2)

Centrum na dosah

WWW.REALCITY.CZ

3+kk/L (63m2)

2+1 (58m2)

Skvělá cena

G

TOP lokalita

3+1/L (80m2)

Skvělá dispozice

Praha 5 - Košíře, ulice
Vrchlického. Byt v DV po
částečné rekonstrukci ve
3. NP s orientací na
jihovýchod. V okolí je
veškerá občanská
vybavenost.

Praha 4 - Nusle, ulice
U Družstva Ideál. Byt (DV)
ve velmi dobrém stavu ve
3. NP cihlového domu,
který prochází rozsáhlou
rekonstrukcí - zajímavá
investiční příležitost!

Praha 9 - Újezd nad Lesy,
ulice Malotická. Byt v DV
před rekonstrukcí ve 2.NP s
výtahem za skvělou cenu.
Nízké měsíční náklady,
bezproblémové parkování
před domem.

Praha 4 - Hodkovičky, ulice
Pod Lysinami. Byt (OV) ve
3.NP panelového
domu,výborná dostupnost
do centra - autobusová a
tramvajová zastávka v pěší
dostupnosti.

3.499.000 Kč

4.400.000 Kč

3.390.000 Kč

4.980.000 Kč

D

Více nabídek a informací na

www.instinkt-reality.cz
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Jak na hypotéku

pro podnikatele a živnostníky?
Živnostníci a podnikatelé to často nemívají lehké. A to nejen, když potřebují peníze
na rozvoj svého podnikání, ale zvláště, když si chtějí pořídit vlastní bydlení. Zaměstnanci v takovém případě doloží jen potvrzení od zaměstnavatele a výpis z účtu –
a hypotéka je téměř připravená k podpisu. Co ale musí bance předložit pro schválení
živnostník?
Pro schválení je zapotřebí doložit daňové přiznání za poslední dva roky s razítkem finančního úřadu nebo dodejkou z podatelny a také
doklady o zaplacení daní za oba roky. Pokud
bylo nutné platit zálohy, obvykle banka vyžaduje i doklady o úhradě těchto záloh. Zaplacení
daně je možné doložit buď potvrzením finančního úřadu, pokud platba proběhla v hotovosti,
nebo potvrzením o zaúčtované transakci z internetového bankovnictví, pokud se jednalo
o bezhotovostní platbu převodem. Než banka
odešle peníze z hypotéky, bude navíc zapotřebí doložit aktuální bezdlužnost z finančního
úřadu. Tato bezdlužnost má v bance platnost
60 nebo 90 dní.
U příjmu z podnikání je vždy důležité, aby podnikání aktuálně trvalo. Pokud došlo k přerušení
živnosti nebo k jinému způsobu ukončení podnikání, není možné z něj pro účely hypotéky
uznat příjem.
Jak banka spočítá můj příjem?
Každá banka má na propočet speciální kalkulaci.
V různých bankách tak bude příjem živnostníka vycházet odlišně. Pokud využíváte paušál,
některé banky k tomu umí přihlédnout a započítají vyšší částku příjmu, než kdyby se spočetl
jen čistý zisk ze základu daně. Obtížnější situací
je, pokud živnostník v daňovém přiznání udává
skutečně vynaložené náklady. „Vždy však počítáme různé varianty, abychom zjistili, která vychází
pro klienta nejlépe,“ říká Anna Kendíková ze společnosti HYPOASISTENT.

Co když byl můj příjem v loňském roce výrazně
vyšší než příjem předchozího roku? Dokáže banka počítat jen výsledek loňského roku? Obecná
odpověď neexistuje, protože i k této otázce přistupují různé banky odlišným způsobem. Každá
banka má svůj vlastní propočet a některá banka
příjem pouze zprůměruje.
Existují dále některé profese, kde příjem lze počítat nejen z daňového přiznání, ale z obratů
na běžném účtu. Jedná se například o doktory,
zubaře, advokáty a další. V tomto případě byste
měli mít adekvátní příjem na účtu a bance prohlásíte, že příjem pobíráte.
Podnikám přes své s.r.o. - může prokázat
příjem jen moje společnost?
Ano, některé banky umí vypočítat příjem přímo
z vašeho s.r.o. Zohledňuje se hlavně zisk společnosti, tržby a další ukazatele. Pro získání hypotéky si tak ani nemusíte vyplácet vysokou mzdu.
Alternativně lze příjem spočítat z rozděleného
zisku. Pokud máte záporný vlastní kapitál, pak
banka příjem z této společnosti obvykle neuznává. Tyto případy se vždy posuzují individuálně.
„Pro výpočet potřebujeme daňové přiznání společnosti za poslední dva roky včetně všech příloh (rozvaha, výsledovka…),“ upozorňuje Anna Kendíková z HYPOASISTENT. Pro schválení bude
zapotřebí obdobně, jako u příjmu z podnikání
na živnost, doložit daňová přiznání za poslední dva roky s podacím razítkem nebo dodejkou
a také doklady o zaplacení daně.

... více se dozvíte na www.realcity.cz/magazin
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Jsem zaměstnanec ve svém
vlastním s.r.o. a vyplácím
si vysokou mzdu. Uzná
mi banka jakoukoliv výši
mzdy? Můžu si přece
vyplácet, kolik zrovna
potřebuji.
Pokud prokazujeme
zaměstnanecký příjem ze
své vlastní společnosti,
banka si vyžádá daňová
přiznání společnosti
za poslední dva roky
včetně příloh. Zhodnotí
bonitu a ziskovost firmy
a individuálně posoudí,
zdali má firma dostatečné
příjmy na to, aby tak
vysoký příjem dlouhodobě
vyplácela. „Pokud si chcete
vyplácet kvůli hypotéce vysoký
příjem jen pár měsíců, nejedná
se o žádný dobrý nápad.
Je lepší doložit daňová
přiznání firmy a spočítat z ní
příjem napřímo,“ dodává
hypoteční specialistka
Anna Kendíková
z HYPOASISTENT.
Podnikám teprve půl roku,
mohu si vzít hypotéku?
Pokud jste byli zaměstnáni
ve firmě, ve které jste se
domluvili, že přejdete
na živnost a budete
se stejnou firmou
spolupracovat i nadále,
pak je možné tento příjem
uznat téměř okamžitě.
Pokud tomu tak není, je
potřeba počkat, až podáte
daňové přiznání, ve kterém
bude příjem minimálně
za 6 měsíců. Začátek se
počítáod data vzniku
živnosti.

Zdroj:
HYPOASISTENT s.r.o.
Sokolovská 55
186 00 Praha 8
Česká republika
Tel.: 222 982 557
www.hypoasistent.cz

nájem každý měsíc, celý rok

Z unavených pronajímatelů
děláme vysmáté rentiéry.
Zn. Na počkání...
C

M

Y

CM

MY

CY

MY

Vyberte si balíček služeb Renta365
přesně podle vašich představ.

TOP

MAX

K

Zajistíme vám pasivní příjem
z vašeho bytu a klidný spánek
bez potíží s nájemci.

PREMIUM

Praktické 2+kk
ceny od 6,1 mil. Kč s DPH*

Tradiční 3+kk
ceny od 9,4 mil. Kč s DPH*

Rodinné 4+kk
ceny od 12,9 mil. Kč s DPH*

*Nově možnost e-rezervace.

Nové byty chytře...
CHYTRÉ BYDLENÍ NMN@Holešovice s rozlehlým zeleným vnitroblokem
V ulici Na Maninách vyroste šestipodlažní bytový dům, ve kterém vznikne 32 moderních bytů.
Nejzajímavějším prvkem projektu je zejména rozlehlý vnitroblok, který bude sloužit pouze
majitelům domu k oddychu a relaxaci. Prodáno 85 % bytů. K nastěhování podzim 2019.
NMN@Holešovice patří do konceptu Trigema Chytré bydlení.
Další informace na www.chytre-bydleni.com nebo na lince 800 340 350.
PENB: B Více informací naleznete na www.na-maninach.cz
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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www.realkomplet.cz
BYT 122 m2

PRAHA 8 - KARLÍN

Byt 4+1
OV 4+1/2 lodžie, 5. patro, krásný rekonstruovaný dům, Metro Křižíkova.

KOSTELEC NAD LABEM

www.realcity.cz/rc/E5HY Dům 4+kk
www.realcity.cz/rc/E5HZ
Krásný nový dům 4+kk, dvě koupelny s WC, zast. plocha 174 m2, zahrada 880 m2. Veškeré sítě! Hypotéka
možná.

EXKLUZIVNĚ

ZECHOVICE, OKRES STRAKONICE

PRAHA 20 min.

Informace v RK

603 504 686

+420 603 504 686
rk@realkomplet.cz

603 504 686

exkluzivně

HORNÍ POČERNICE

PRODEJ RD

Chalupa
www.realcity.cz/rc/E5I2 Dům
www.realcity.cz/rc/E6KZ
Prodej chalupy s předzahrádkou, 3+1, vl. studna, koupelna, úpravy nutné. Prodej RD, klidná část. Přízemí: pokoj, ložnice, kuchyň, komora, šatna,
terasa, koupelna. Podkroví: 2 ložnice, WC, lodžie. Zahrada 260 m2, jižní
svah.
603 504 686
603 504 686
950 000 Kč
11 500 000 Kč

6 950 000 Kč

UNHOŠŤ
NOVÉ BYTY
A DOMY
OD 60 000 Kč/m2
T: 603 504 686
www.realkomplet.cz

