
Elektronické
aukce 
www.rsaukce.cz

V případě vašeho zájmu se neváhejte obrátit na našeho specialistu.
Poskytne vám konzultaci nebo vypracuje detailní nabídku.

www.realspektrum.cz

Brno
Lidická 77, 602 00 Brno 
Tel. 800 800 099
rs@realspektrum.cz

Praha
U Prašné brány 3, 110 00 Praha 1 
Tel. 221 146 350
recepce@realspektrum.co.uk

• realitní společnost REAL SPEKTRUM vstoupila na trh s nemovitostmi již v roce 1991
• realizujeme prodeje, pronájmy, výběrová řízení, dražby, elektronické aukce všech typů nemovitostí
• naši makléři jsou spolehliví, přátelští, a hlavně dlouholetí zkušení odborníci
• máme vlastní právní, ekonomické i marketingové oddělení a ta jsou připravena pro vás pracovat



Elektronická aukce je jedinečný systém, kdy se v jednu chvíli na jednom místě sejdou zájemci o konkrétní 
nemovitost a ti o ni soutěží. Formou příhozů zvyšují cenu na maximum a za tu je daná nemovitost následně 
prodána. Prodávající tak vždy prodává za skutečnou nejvyšší tržní cenu, kterou jsou v dané době ochotni 
kupující zaplatit.
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Proč s námi: 
• Vlastní aukční portál: rsaukce.cz 
• Intuitivní ovládání s video návodem
• Přizpůsobení aukce na míru 
• Přebíráme na sebe kompletní komunikaci se zájemci o nemovitost
• Maximalizace počtu zájemců – vlastní databáze (30 tis klientů), inzerce na realitních portálech
• Nejsme začátečníci (umíme v tom chodit)
• Postaráme se o vše spojené s prodejem nemovitosti a aukcí 

Na základě výběrového řízení jsme získali zakázku od městské části Brno – střed 
na prodej nemovitostí z majetkového fondu. Jak se konkrétně projevila zvolená forma 
prodeje (elektronická aukce) na dosažené kupní ceně dokládají následující ukázky.

Elektronické aukce

• Přípravu nemovitosti k prodeji 
• Zpracování profesionální nabídky naším 

specialistou 
• Koordinace všech činností
• Prohlídka nemovitosti se zájemci ve 

stanovených termínech
• Vybírání a vracení aukčních kaucí
• Reporting

• Provedení vlastní elektronické aukce a její 
vyhodnocení

• Zaslání oznámení vítězi aukce a výzva k podpisu 
kupní smlouvy dle podmínek stanovených v 
aukční vyhlášce

•  Zajištění kompletní právní dokumentace včetně 
fyzického předání nemovitosti

Co vám nabízíme
Výhody prodeje formou elektronické aukce

Naše zkušenosti s elektronickými aukcemi

Vyvolávací cena: 3.800.000,-
Aukce probíhala od 14:00h do 15:00h
Dosažená cena: 5.172.888,-

Více na aukce.brno-stred.cz

Vyvolávací cena: 3.690.000,-
Aukce probíhala od 14:00h do 15:49h
Dosažená cena: 6.870.000,-

Více na aukce.brno-stred.cz

Byt 3+1 Křenová ulice Nebytové prostory Nové Sady

800 800 099 rs@realspektrum.cz www.realspektrum.cz

AUKCE UKONČENA

+ 27 %
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+ 46 %

Výběrová řízení a elektronické aukce jsme zajišťovali pro celou řadu klientů, ze kterých vybíráme:


