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Přesvědčte se,
že umíme prodat!
Nabídněte nám svoji nemovitost
a my ji dostaneme do každé
brněnské schránky!
Náklad

185 000

Šárka Kozánková | makléřka – pronájmy, v RS od roku 2011

kusů

www.realspektrum.cz

Volejte zdarma 800 800 099
Prodej bytu 5+kk, Brno-Komín

velmi pěkný mezonetový byt 179,5 m2 vč. balkonu (OV) · moderní kuchyňská linka, prostorná
šatna, pracovna, neprůchozí pokoje · 2 koupelny
po celkové rekonstrukci, vlastní plynový kotel ·
cena vč. kompletního vybavení, 2 parkovací stání

Převod bytu 2+kk, Brno-Bystrc

moderní byt 61 m2 vč. lodžie (DB) · neprůchozí pokoje,
výborný stav · vlastní plynový kotel, sklep · cihlový dům
v klidné lokalitě · bezplatný převod do OV v roce 2021

N/RSB/12968/14

2 200 000 Kč

Rodinný dům, Bílovice nad Svitavou

7 990 000 Kč
N/RSB/13026/14

samostatně stojící rodinný dům 5+kk se zahradou · prostorný dům je projektován jako nízkoenergetický · možnost dokokončení dle přání
klienta · pozemek 574 m2, užitná plocha 115 m2
· výborná dopravní dostupnost do centra Brna

Prodej bytu 4+1, Brno-Líšeň

byt 86,8 m2 vč. balkonu (OV) · běžný stav bez modenizace
- oddělená koupelna a WC, sklepní box · zateplený dům
s výtahem po revitalizaci · dobrá dostupnost do centra

N/RSB/13058/14

Volejte zdarma 800 800 099

2 190 000 Kč

3 850 000 Kč
N/RSB/12905/14

Rodinný dům, Brno-Holásky

nadstandardní řadový rodinný dům · výborný
stav, vhodný pro náročného klienta · vnitřní bazén, zastřešená terasa, garáž a parkování · nedaloko přírodní památky Holásecká jezera · krbová
kamna, kamerový systém · pozemek 615 m2

Rekreační chata, Brno-Líšeň

zděná, podsklepená rekreační chata ve výborném stavu
· vlastní větší pozemek 580 m2 · krásná lesnatá lokalita
nad Mariánským údolím · venkovní posezení, udírna, gril

N/RSB/13087/14

520 000 Kč

Široká nabídka dalších nemovitostí

7 900 000 Kč
N/RSB/13100/14

Rodinný dům, Střelice u Brna

podsklepený dům s velkou zahradou · dobrý technický stav
· možnost rozšíření o půdní vestavbu · vhodné i pro dvougenerační bydlení · klidná část obce, výborná dostupnost

N/RSB/13017/14

2 750 000 Kč

www.realspektrum.cz

b y d l e n í
r e k r e a c e
Převod bytu 2+kk, Brno-Bystrc

moderní cihlový byt 60 m2 vč. terasy (DB) · šatna, terasa
přístupná z obou místností, sklep · neprůchozí pokoje,
vlastní plynový kotel · pětipodlažní dům v klidné lokalitě

1 990 000 Kč

Rodinný dům, Jedovnice

N/RSB/13105/14

1 990 000 Kč

Chalupa, Vanovice-okr. Blansko

podsklepený rodinný dům s garáží · možnost rozšíření
o půdní vestavbu · dobrý stav po částečnách rekonstrukcích
· krásná lesnatá lokalita v blízkosti rybníku Olšovec

N/RSB/13116/14

cihlový byt 55 m2 vč. balkonu (OV) · velmi dobrý stav ·
balkon orientovaný do klidného vnitrobloku · vestavěné
skříně, sklep · pětipodlažní dům po částečné revitalizaci

1 950 000 Kč

pěkná chalupa s uzavřeným dvorem · nemovitost je
vhodná k trvalému bydlení nebo k celoroční rekreaci · velmi
dobrý stav po rekonstrukcích · pozemek celkem 1 851 m2

N/RSB/13032/14

1 450 000 Kč

Prodej bytu 3,5+kk, Brno-Kr. Pole

Prodej bytu 3+1, Rosice

cihlový byt 100 m2 vč. terasy (OV) · nová půdní vestavba
v pětipodlažním bytovém domě · sklep, vlastní kotel BAXI
· střešní okna, eurookna na terasu · volný ihned

cihlový byt 82,2 m2 vč. lodžie (OV) · samostatná koupelna
s masážním sprchovým koutem · šatna, spíž, sklep · neprůchozí pokoje, dobrý stav · dům co částečné revitalizaci

N/RSB/12794/14

N/RSB/13044/14

3 490 000 Kč

Stavební pozemky, Bořitov

Stavební pozemek, Drásov

stavební pozemky o výměrách 741 m2 a 762 m2 · pozemky
jsou vhodné ke stavbě samostatně stojících rodinných
domů · na okraji klidné obce s krásným výhledem

N/RSB/13057/14

1 790 000 Kč

větší stavební pozemek s jižní orientací · vhodný k výstavbě samostatně stojícího rodinného domu · na okraji nově
zastavěného uzemí v lesnaté lokalitě · výměra 1 080 m2

1 700 Kč/m2

N/RSB/13008/14

990 000 Kč

náš Výběr z Pronájmů

Najdeme bydlení
podle vašich
představ

Máte byt, který chcete pronajmout
studentům? Nabídněte nám ho!
›
›
›
›

Zajistíme kompletní realitní i právní servis
Naše služby pro vás zcela zdarma
Inzerujeme na více než 18 realitních serverech
Volejte na 724 787 447 nebo zdarma na 800 800 099
Pro studenty hledáme byty 2+1, 3+1 a 4+1
v blízkosti VŠ. Váš byt bude vidět nejenom na internetu,
ale i přímo na fakultách VŠ.

Nabídněte
nám svoji
nemovitost
a denně ji
uvidí tisíce
lidí!

Pronájem bytu 2+1, Brno-Štýřice

Pronájem bytu 3+1, Brno-Ponava

Vhodné pro
studenty

Mgr. Filip Celnar | makléř – prodej, v RS od roku 2003
Volejte zdarma 800 800 099 nebo 602 434 355
Chata, Brno-Mariánské údolí

zděná, rekreační chata ve výborném stavu · vyhledávaná
příměstská lokalita nedaleko výletního místa Muchova
bouda · ideální pro rodinnou rekreaci · krb, příjezd pro auto

N/RSB/11761/13

denně uvidí vaši nemovitost

429 000 Kč

Chata, Brno-Líšeň

Volejte zdarma 800 800 099

částečně zařízený byt 3+1 nedaleko několika vysokých
škol · byt je vhodný pro rodinu i více studenů · součastí
bytu je garáž a parkovací stání · k nastěhování od 1. 7. 2014

N/RSB/13107/14

N/RSB/13097/14

11 500 Kč/měs.

Chata, Vlkov u Osové Bítýšky

podsklepená, zděná rekreační chata s vlastním pozemkem
· výborný stav, ihned k užívání · vhodné pro rodinnou
rekreaci v dosahu MHD · pozemek 286 m2

N/RSB/13009/14

nezařízený byt o velikosti 2+1 · výborná dostupnost do
centra Brna · byt je připraven k nastěhování od 1. 6. 2014
· cena vč. energií a služeb

450 000 Kč

podsklepená rekreační chata s vlastním pozemkem 400 m2
· velmi dobrý stav s možností okamžité rekreace · krásné
místo na hranici lesa v blízkosti Vlkovského rybníku

N/RSB/12980/14

750 000 Kč

Stovky dalších nemovitostí na webu

8 000 Kč/měs. + en. a sl.

Zděná chata na Vysočině

novostavba zděné chaty s pozemkem · vhodné k celoročnímu
užívání · nutné dokončení interiéru, možnost půdní vestavby
· v blízkosti Milovského rybníka, Blatiny a Dráteničky

N/RSB/12776/14

2 300 000 Kč

www.realspektrum.cz

Změna vyhrazena, za tiskové chyby neručíme.

N/RSB/13114/14

Prodej bytu 2+kk, Brno-střed

40 000 kupců

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

Vy chcete prodat.
My víme komu.

Nebytové prostory, Brno-střed

Zajistíme
prostory pro
vaše podnikání

Exkluzivní
lokace

prodej reprezentativních nebytových prostor v novostavbě
polyfunkčního objektu · vhodné pro provoz obchodu,
ordinace nebo firemní prodejny · celková výměra 593 m2

N/RSB/7605/11

33 350 Kč/m2 + DPH

Admin. budova, Brno-Slatina

Neváhejte zavolat

Veronika Mamulová | makléřka – pronájmy kanceláří a obchodů
Volejte zdarma 800 800 099 nebo 724 405 303
Soubor nemovitostí, Brno-Královo Pole

Nájemní dům, Ivanovice na Hané

prodej řadového, částečně podsklepeného administrativního
objektu · po celkové rekonstrukci · 3 oddělená kancelářská
patra · užitná plocha 335 m2 · klidná lokalita

N/RSB/12743/14

5 990 000 Kč

Kanceláře, Brno-střed

Investiční
příležitost

prodej souboru jedno a dvoupodlažních nemovitostí na Rostislavově náměstí · určeno
k přestavbě na byty a půdní vestavbu · pozemek
719 m2 · možnost zbudovaní parkovacích míst

6 300 000 Kč
N/RSB/12274/13

Obchod, Brno-střed

prodej rohového bytového domu se 4. NP
· objekt je nově zrekonstruovaný · 12 bytů,
sklepní prostory a půda · užitná plocha 1 132 m2,
pozemek 283 m2

7 990 000 Kč
N/RSB/12839/14

Kanceláře, Brno-Černá Pole

pronájem moderních kanceláří ve vysokém
standardu na ul. Veselá · prostory ve 3. NP,
po kompletní rekonstrukci · výměra 242 m2
· možnost parkování, klimatizace

info v RK
N/RSB/12063/13

Kanceláře, Brno-střed

Ojedinělá
nabídka

pronájem obchodního prostoru ve Velkém
Špalíčku · prostor je v přízemí a má prosklené
výlohy přímo do galerie · celková výměra
86 m2 · možnost zajištění garážových míst

25 Euro/m2/měs. + en. a sl.

N/RSB/9852/12

pronájem kancelářských prostor v přízemí
administrativního a rezidenčního objektu
· v dosahu centra Brna · celková výměra
145 m2, rozděleno na 5 kanceláří

28 800 Kč/měs. + en. a sl.

N/RSB/12681/14

Kancelář, Brno-střed

Kancelář, Brno-Černá Pole

pronájem kanceláří v blízkosti centra Brna
· samostatné patro v nové administrativní
budově · bezproblémové parkování v areálu,
klimatizace · celková výměra 320 m2

56 000 Kč/měs. + en. a sl.

N/RSB/12674/14

Restaurace, Staré Brno

Doporučujeme

pronájem reprezentativních kancelářských
prostor v centru města · 7 samostatných
kanceláří · celková výměra 203 m2 · vhodné
pro sídlo společnosti, callcentrum

Naše účast na významných
realitních veletrzích

1 900 Kč/m2/rok. + en. a sl.

N/RSB/12807/14

pronájem reprezentativní kanceláře na rušné
ulici v centru Brna · celé patro v 6. NP administrativní budovy · celková výměra 315 m2
· možnost dispozičních úprav

Jsme členy
významných
asociací

2 500 Kč/m2/rok. + en. a sl.

N/RSB/12853/14

pronájem prostoru vhodného ke zřízení restaurace, kavárny nebo baru · frekventované
místo na ul. Hlinky · celková výměra 250 m2
· po rekonstrukci · parkoviště před budovou

3 000 Kč/m2/rok. + en. a sl.

N/RSB/12629/14

B U S I NE S S
I N V E S T I CE
Hala, Brno-jih

Podnik. prostory, Brno-Líšeň

40 000 kupců

denně uvidí vaši nemovitost

Hala, Brno-Slatina

STP s projektem, Brno-Kr. Pole

Nízkoenergetické
prostory

pronájem samostatného objektu se zpevěnými plochami
· zrekonstruované skladové prostory s administrativním
zázemím - celková výměra 691 m2 · dostupnost pro kamion

N/RSB/12810/14

66 000 Kč/měs.

Areál, Brno-Královo Pole

pronájem prostor pro obchodně reprezentativní účely
· dostatek obchodního, kancelářského i skladového zázemí
· využitelné i pro lehkou výrobu · výměra dvouboxu 800 m2

N/RSB/13081/14

Areál, Veverská Bítýška

Neplatíte
provizi

prodej areálu využívaného k administrativním, výrobním
a skladovým účelům · zastavěná plocha budov 800 m2,
pozemky 2 319 m2 · vlastní trafostanice

N/RSB/12812/14

862,50 Kč/m2/rok + DPH

5 385 000 Kč

pronájem novostavby skladové nebo výrobní haly v průmyslové zóně · kancelářské a sociální zázemí · celková výměra
14 500 m2, možnost dělení od 2 000 m2 · příjezd pro kamion

N/RSB/9976/12

1 300 Kč/m2/rok + DPH

Areál, Brno-jih

prodej pozemku s developerským projektem na výstavbu
administrativní budovy o užitné ploše cca 5 500 m2
· atraktivní lokalita · celková výměra pozemku 3 910 m2

Hala, Brno-jih (Modřice)

Neplatíte
provizi

prodej výrobně/skladového areálu v dosahu dálnice D1 ·
užitná plocha 2 200 m2, výměra pozemků 8 116 m2 · dostatek
kancelářského a sociálního zázemí · po rekonstrukci

N/RSB/12778/14

10 900 000 Kč

Pozemek, Brno-jih (Modřice)

Neplatíte
provizi

Neplatíte
provizi

prodej sídla firmy na ulici Vídeňská · administrativní objekt,
zateplený výrobně/skladový objekt a nezateplený sklad
· užitná plocha 887 m2, pozemek 3 213 m2

N/RSB/12796/14

19 200 000 Kč

prodej skl./výrobní haly s kancelářským zázemím · v blízkosti rychlostní komunikace na Vídeň a dálnice D1 · zpevněná
plocha pro manipulaci · UP 2 600 m2, pozemek cca 9 000 m2

N/RSB/12811/14

Zajistíme rychlou provazbu vaši nabídky
s konkrétními poptávajícími

Jan Ryšavý | makléř – prodej, v RS od roku 2008

N/RSB/13112/14

Volejte zdarma 800 800 099 nebo 602 156 824

Skladové a obchodní prostory, Brno-Černovické terasy

Pronajato

25 000 000 Kč

Rozšiřujeme
poptávku každý den!

prodej pozemku/brownfieldu v průmyslové zóně Brno, Modřice · celková výměra
cca 80 000 m2 · dle územního plánu vhodné pro průmyslovou výrobu a logistiku · ideální
napojení na dálnici D1, D2 i rychlostní komunikace na Vídeň
info v RK

info v RK

N/RSB/12265/13

Hala a kancelářské prostory, Brno-Slatina

Pronajato

celková výměra 434 m2 · kombinace skladu, obchodu a kancelářských prostor · dostatek parkovacích a manipulačních ploch
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užitná plocha haly od 300 m2 do 600 m2, kanceláře 160 m2 až
320 m2 · nové objekty na klíč v expandující a průmyslové lokalitě

www.realspektrum.cz

