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Bezpečný prodej
bytu nebo domu?

Přesvědčte se o tom i Vy
a spolehněte se na brněnskou
realitní kancelář s tradicí
od roku 1991.
Radek Hilšer | makléř – prodej, v RS od 2007 | 724 601 321

Volejte zdarma 800 800 099
Rodinný dům, Brno-Černovice

Navštivte nás – Lidická 77, Brno
Rodinný dům, Brno-Černá Pole

prodáno 3tímu zájemci

Volejte zdarma 800 800 099

Široká nabídka dalších nemovitostí

prodáno na 1. prohlídku

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e a c e

do 1 týdne

Byt 2+1, Brno-ul. Klatovská
Prodáno za 2 390 000 Kč

Prodej bytu 3+kk, Brno-Židenice

Neplatíte
provizi

Snížená
cena

Byt 2+1, Tišnov-ul. Květnická
Prodáno za 1 650 000 Kč

převod družstevního podílu k bytu 56 m2 vč. lodžie · udržovaný stav určený k modernizaci · nízkopodlažní dům po
kompletní revitalizaci · šatna, 2× lodžie · nastěhování ihned

novostavba bytu 68 m2 vč. lodžie (OV) · příprava pro kuchyňskou linku, sklepní box · neprůchozí pokoje · moderní
cihlový dům s výtahem · kombinovaný kotel na zemní plyn

N/RSB/14992/15

N/RSB/15197/15

1 950 000 Kč

3 183 200 Kč

Prodej bytu 3+kk, Brno-Veveří

Prodej bytu 4+1, Brno-Pisárky

luxusní byt 93 m2 vč. balkonu (OV) · nadstandardně řešený
byt se nachází v 6.NP hotelového komplexu Slovan · kolaudace domu proběhla v roce 2006 · v blízkosti přímého centra

cihlový byt 101 m2 vč. 3 balkonů (OV) · udržovaný stav k modernizaci · pokoje se samostatnými vstupy · čtyřpodlažní
dům po revitalizaci · možnost přikoupení garážového stání

Byt 2+1, Brno-ul. Sabinova
Prodáno za 2 690 000 Kč

Postaráme se i o prodej Vašeho bytu!
Volejte 800 800 099
Rodinný dům, Řícmanice

denně uvidí vaši nemovitost

Převod bytu 2+1, Brno-Řečkovice

Prodáno

klientům
z vlastní
databáze

40 000 kupců

N/RSB/15108/15

info v RK

Rodinný dům, Brno-Lesná

N/RSB/15208/15

5 500 000 Kč

Rodinný dům, Olbramovice

Snížená
cena

polořadový, částečně podsklepený dům 3+1 se zahradou
· dobrý stav po částečných rekonstrukcích · pěkná lesnatá
lokalita SZ směrem od Brna · možnost přístavby v podkroví

N/RSB/15189/15

3 100 000 Kč

Rodinný dům, Lelekovice

řadový rodinný dům s garáží a venkovním bazénem · prostorný dům je
v dobrém stavu vhodný k okamžitému užívání · vyhledávaná lokalita na
severu Brna v těsné blízkosti lesů · veškerá občanská vybavenost · užitná
plocha 180 m2, pozemek 162 m2, zahrada 71 m2

5 590 000 Kč
N/RSB/15252/15

Rodinná vila, Brno-Žabovřesky

samostatně stojící rodinný dům · garáž pro dvě auta,
venkovní bazén, krásná udržovaná zahrada · výborný stav
· klidná lokalita na okraji obce s výbornou dostupností

N/RSB/15037/15

5 950 000 Kč

Rekreační chata, Horní Čepí

Snížená
cena

N/RSB/15207/15

7 900 000 Kč

rodinná vila se zahradou a garáží v jedné z nejvyhledávanějších rezidenčních čtvrtí v Brně · prostorný dům je částečně podsklepený a je možné ho
rozšířit o další půdní vestavbu · 2 byty a garsoniera · vhodné pro bydlení
i pro sídlo firmy · pozemek 505 m2

Chalupa na Vysočině, Radešín

samostatně stojící dům 5+kk se zahradou · krásná lesnatá lokalita
Křižanovské vrchoviny · prostorný dům velmi dobře dispozičně řešený
· výborný stav, kolaudace v roce 2011 · vhodný k trvalému bydlení nebo
k celoroční rekreaci · užitná plocha 160 m2, pozemek 845 m2

Volejte zdarma 800 800 099

11 950 000 Kč
N/RSB/15206/15

Stavební pozemek, Šanov

3 880 000 Kč
N/RSB/15264/15

pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojícího rodinného
domu · celková výměra 1 037 m2 · vydáno stavební povolení
na stavbu přízemního rodinného domu (bungalov)

N/RSB/14809/15

600 Kč/m2

Stovky dalších nemovitostí na webu

luxusní chata s větším pozemkem v nádherné lesnaté lokalitě · prostorná chata je částečně podsklepená · výborný
technický stav · pozemek 819 m2, polosamota

N/RSB/11881/13

1 190 000 Kč

Stavební pozemek, Modřice

stavební pozemek vhodný ke stavbě samostatně stojícího
domu · celková výměra 593 m2 · klidná centrální část Modřic s výbornou dopravní dostupností · vyhledávaná lokalita

N/RSB/15184/15

2 250 000 Kč

www.realspektrum.cz

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

samostatně stojící rodinný dům s krytým parkovacím stáním pro 2 auta · krb, sauna, 2× terasa · klidná část obce na
konci slepé ulice · krásný výhled na okolní lesy

B U S I NE S S
I N V E S T I CE
Admin. budova, Brno-ul. Vídeňská

pronájem novostavby administrativní budovy
těsně před dokončením · třípodlažní objekt
s obchodním prostorem a kancelářským zázemím · užitná plocha 570 m2, vlastní parkování

N/RSB/15256/15

Kanceláře, Brno-Královo Pole

Obchodní prostor, Brno-Líšeň

My víme komu.

Kanceláře, Brno-střed

130 000 Kč/měs. + en. a sl.

pronájem kancelářských prostor v obchodním
a administrativním centru · celková výměra
2 100 m2, možnost pronájmu od celků o výměře 100 m2 · možnost úpravy dispozic

Vy chcete prodat.
Kancelářské prostory, Brno-Slatina

pronájem velice zajímavých kancelářských
prostor ve 3.NP cihlového domu · celková výměra 226 m2 · po kompletní náročné rekonstrukci · rozděleno na samostatné kanceláře

2 050 Kč/m2/rok + en. a sl.
N/RSB/14414/14

Administrativní prostory, Brno-střed

info v RK
N/RSB/12900/14

pronájem samostatných administrativních
či obchodních prostor přizpůsobených požadavkům klienta · jednotky od 50 m2, celá
patra od 2 270 m2, celá budova 7 400 m2

info v RK
N/RSB/810/09

pronájem kanceláří v nově vznikajícím projektu technologického parku Areál Slatina · nízkoenergetická budova s plochou více než 15 000
m2 · kanceláře od 34 m2, obchody od 330 m2

2 949 Kč/m2/rok + en. a sl.
N/RSB/12402/13

Kancelářské prostory, Brno-Štýřice

pronájem kancelářských a obchodních prostor
v administrativním centru, které tvoří čtyři
budovy · samostatné jednotky od 25 m2, celá
patra 1 800 m2 · parkování v areálu

info v RK
N/RSB/13128/14

Kancelář. jednotka, Brno-střed

Polyfunkční objekt, Brno-St. Lískovec

prodej obchodní jednotky v novostavbě domu na ul. Jírova
· celková výměra 108,28 m2 · frekventované místo, parkování
u objektu · nyní pronajato se zajímavou návratností

prodej kancelářských prostor v 5.NP v IBC na ul. Příkop
· samostatný kancelářský celek po kompletní rekonstrukci ·
3 místnosti, kuchyňka, sprchový kout · celková výměra 148 m2

prodej polyfunkčního objektu na ul.Svah · objekt je kompletně pronajatý a slouží jako jazyková škola s ubytováním
pro studenty · užitná plocha 200 m2, pozemek 219 m2

prodej pětipodlažního bytového domu na ul. Přadlácká jen
10 minut chůze od centra · zajímavá lokalita pro dlouhodobou investici · užitná plocha 820 m2, pozemek 567 m2

N/RSB/15022/15

N/RSB/15224/15

N/RSB/14924/15

N/RSB/15080/15

2 900 000 Kč

4 800 000 Kč

Podnikatelský objekt, Brno-ul. Hlinky

prodej areálu býv. kojeneckého ústavu na ul. Hlinky · soubor 3 nemovitostí (Vila A – UP 2 100 m2, B – UP 900 m2 a malou admin. budovou
C – UP 140 m2)+ pozemek o celkové výměře cca 7 000 m2 · prodej nemovitostí je možný samostatně vč. pozemků a k nim vymezených celků

6 990 000 Kč

Nájemní dům, Brno-sever

info v RK

Hotel Tivoli v Tatranské Poliance

info v RK
N/RSB/14807/15

prodej hotelu Tivoli v srdci Vysokých Tater · jedná se o secesní budovu
a kulturní památku bývalého sanatoria Dr. Ghura postavenou v letech
1902-1903 · objekt je průběžně rekonstruovaný · celková užitná plocha
2 023 m2, pozemek 1 451 m2

Výběrové řízení – moderní
forma realitního obchodu

info v RK
N/RSB/15015/15

Palác Morgensternových, Brno-ul. Štefánikova

transparentní forma prodeje
vyhlašovatel sám rozhodne zda ho předložené nabídky zaujaly
kupní ceny z prodeje formou výběrového řízení přesáhly již 600 mil. Kč
Bližší informace Ing. Juraj Tréger, CSc., tel: 602 563 615, juraj.treger@realspektrum.cz
Naše účast na významných
realitních veletrzích

Jsme členy
významných
asociací

prodáno formou výběrového řízení

B U S I NE S S
I N V E S T I CE

Ze široké nabídky

nemovitostí vybíráme…

Stavební pozemek u Brna, lokalita Rohlenka

Stavební pozemky, Měnín

Celková
výměra
82 922 m2

prodej stavebního pozemku v bezprostřední blízkosti dálnice D1 ve směru Brno-Vyškov · součástí prodeje
je platné stavební povolení na výstavbu obchodního centra · jediný povolený projekt svého charakteru na
východ od Brna · stavba je již zahájena

1 700 Kč/m2
N/RSB/15243/15

prodej pozemků o výměře až 6 ha · dle
územního plánu se jedná o plochy pro čistou
výrobu, služby, komerci · 5 km od sjezdu Blučina u dálnice D2 ve směru Brno-Bratislava

Stavební pozemek, Kuřim

info v RK
N/RSB/9507/11

Stavební pozemek, Brno-ul. Kaštanová

Celková
výměra
18 932 m2

prodej stavebního pozemku v bezprostřední blízkosti silnice E461 (43) ve směru Brno-Svitavy · dle územního
plánu určeno k výstavbě výrobně-skladovýcha a výrobních objektů · vhodné i pro výstavbu vlastního sídla firmy
· inženýrské sítě jsou na hranici pozemku

2 000 Kč/m2
N/RSB/15240/15

prodej stavebního pozemku o celkové výměře 29 989 m2 · vydáno stavební povolení na
umístění dvou objektů autosalonu · veškeré
sítě na pozemku · zahájena výstavba

Stavební pozemek v průmyslové zóně Brna

2 580 Kč/m2
N/RSB/14786/15

Stavební pozemek, Brno-Starý Lískovec

Celková
výměra
70 000 m2

prodej komerčního pozemku s dobrou dostupností do centra Brna i na dálniční spojení · aktuálně probíhá demolice starých budov, prozemek bude vyčištěn a přichystán pro další výstavbu · dle územního rozhodnutí se jedná
o plochu pro výrobu a průmysl

2 100 Kč/m2
N/RSB/15083/15

prodej komerčního pozemku na frekventovaném a viditelném místě · v blízkosti dálničního sjezdu z D1 · možnost výstavby sídla firmy
s výrobou · celková výměra 8 705 m2

3 500 Kč/m2
N/RSB/14441/14

Jsme Váš partner
ve světě nemovitostí
Zadejte si k nám svoji poptávku
a využijte výhod našich klientů!
jako první budete vědět o nových nabídkách na trhu s nemovitostmi
 jako jediní budete informováni o nabídkách mimo veřejnou prezentaci
 makléř Vás bude pravidelně informovat o vývoji
na trhu s komerčními nemovitostmi
 veškeré odborné konzultace a poradenství od nás získáte zcela zdarma

Kontaktujte nás!

Volejte zdarma 800 800 099
Navštivte nás – Lidická 77, Brno
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