Chceme, abyste se měli lépe tak, aby bydlení bylo pro
každého více dostupnější.
Máme letos 30 let výročí od založení naší společnosti. Toto výročí hodláme
oslavit s Vámi. Jak? Takto:
Prodáváte nebo pronajímáte nemovitost, byt, dům, pozemek nebo komerční
nemovitost, či cokoliv dalšího z realit?
To jste v dobrých rukou ! My máme pro Vás nejen nejvyšší možnou tržní
cenu za Vaši nemovitost, ale také věrnostní odměnu k našemu výročí!
Pokud nám Vaši nemovitost svěříte výhradně k její realizaci, čeká Vás
věrnostní odměna, protože my chceme, abyste se měli lépe…! Odměna
velmi slušná pro Vás nabízející a slušná také pro poptávající Vašich nabídek!
Máte zájem o aukční prodej?
U nás získáte nejvyšší možnou tržní cenu v aukci + věrnostní odměnu!
Náš web : www.domovprotebe.cz je tady právě pro Vás !
Pozvěte si jednatele společnosti Josefa Tkáče,
Vašeho osobního makléře, garanta věrnostních
odměn a projektu „chceme abyste se měli lépe“,
tel. +420 602 791 497,
email: info@domovprotebe.cz, fany1@centrum.cz
Budeme se těšit na Vaše nabídky a poptávky 😊.
Cokoliv z realit, volejte a pište, protože my
chceme, abyste se měli lépe!
PS: Nejen při této akci k našemu výročí, my už takto šetříme peníze našim zákazníkům řadu
let, neboť realizace nemovitosti u nás jak pro nabízející tak pro poptávající, vychází vždy
finančně nejlépe…Přidáte se ke řadě spokojených zákazníků ? Pozvěte si nás, rádi se s Vámi
seznámíme a rádi poradíme. S námi můžete pouze vydělat! Nebojte se, reality umíme
a realitám rozumíme velmi dobře 😊

My totiž chceme abyste se měli lépe !

Podívejte kolik poptávajících čeká na Vaše nabídky:
Mladý muž, dále žena nebo pár či mladá rodina hledá ke koupi svůj první byt 1+kk nebo 1+1 nejlépe
s balkonem nebo lodžií v Brně nebo do 20 km od Brna. Celkem 61 poptávek na takový byt.
Pár nebo rodina s dítětem hledá ke koupi byt 2+kk nebo 2+1 nejlépe s balkonem nebo s lodžií v Brně
nebo do 20 km od Brna. Celkem 42 poptávek na takový byt.
Pár, manželé nebo rodina hledá ke koupi byt 3+kk nebo 3+1, může být i 4–5ti pokojový, nejlépe
s balkonem nebo lodžií v Brně nebo do 20 km od Brna. Celkem 54 poptávek na takový byt.
Firma hledá kancelářské prostory od 100 do 200 m2, k pronájmu či koupi v Brně. Celkem 6 poptávek
na kanceláře.
Firma hledá kancelářské prostory od 100 do 200 m2, s temperovanými skladovými prostorami
1000–2000 m2 k pronájmu či koupi v Brně, max. do 10 km od Brna, s přístupností vozů TIR.
Celkem 4 poptávky na tyto prostory.
Rodina nebo pár hledá ke koupi novostavbu RD o disp. 3+1 s možností rozšíření + 1 pokoj nebo 4+1,
(3+kk, 4+kk ) ve stavu ihned obyvatelném nebo k rekonstrukci s max. drobnými úpravami, které lze
dodělat svépomocí s malými náklady. Nejlépe v Brně nebo do 40 km od Brna s dobrou dostupností,
nejlépe s menší zahradou od 200 do 800 m2 nebo alespoň s uzavřeným dvorkem cca 50–200 m2.
Celkem 51 poptávek na takový dům.
Muž nebo pár hledá ke koupi starší rodinný dům, chalupu nebo chatu, IHNED k užívání nebo
rekonstrukci, se zahradou za dobrou cenu v Brně nebo do 60 km od Brna s dobrou dostupností. Rádi
si provedou celkovou rekonstrukci domu svépomocí. Celkem 48 poptávek na takový dům.
Muž, manželé nebo partneři hledají ke koupi chatu nebo chalupu k rekreaci s menší zahradou
ve vzdáleností do 70 km od Brna. Celkem 36 poptávek na takovou nemovitost.
Jednotlivci nebo pár, hledají ke koupi nebo k pronájmu chatu nebo chalupu v Brně nebo do 50 km
od Brna, za účelem levného bydlení. Celkem 98 poptávek na takovou nemovitost.
Máme dalších 76 poptávek k nájmu bytu všech velikostí, 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 nebo
i menšího domu v Brně nebo do 10 km od Brna. Byty k nájmu hledají studenti, jednotlivci, páry a nebo
firmy pro své zaměstnance.
Poptávka pronájmu nebo koupě přízemní obchodní prostory na frekventovaném místě, s výkladnicemi
k provozování lékárny, prodejny s oděvy, internetového obchodu a aj. dále i skladu.
Požadavek obch. prostor cca 100–150 m2, se sklad. zázemím a soc. zařízením, parkování pro nejméně
3 vozidel. Výhoda je možnost příjezdu za účelem nakládky a vykládky zboží přímo k obchodní
prostoře. Celkem 9 poptávek takové nemovitosti.
Máme další poptávky, nabídněte nám Vaši nabídku, naši zájemci čekají !

Pozvěte si nás a nabídněte vaši nemovitost, budeme se těšit na spolupráci.
My chceme abyste se měli lépe! Kontaktujte nás na tel. č. +420 602 791 497 nebo
na email: info@domovprotebe.cz, fany1@centrum.cz. Jednat s Vámi bude přímo jednatel
společnosti Fany spol. s r.o. Josef Tkáč a to je vždy garance toho, že vše bude vždy v pořádku
k Vaší spokojenosti.
PS: Hledáme zástupce ve Vaší lokalitě. Rozšiřujeme náš tým, pokud bydlíte v lokalitě,
ve které jste našli tento leták a chcete v realitách pracovat a rozvíjet se, rádi Vás v našem
týmu uvítáme. Pošlete pár slov o sobě na náš email.

