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nabídka vybraných nemovitostí

Veselé Vánoce a štastné vykročení do nového roku
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informace
kem, kdy je prodej či pronájem
zcela zrealizován)
nechlubíme se, že prodáváme
nejvíce realit na světě (vlastníka nemovitosti přece především zajímá,
kdo úspěšně prodává či pronajímá
v daném regionu, nikoli kdekoli na
světě)
Naše firma ví, kde má své silné
stránky, na které se zaměřuje a nepotřebuje tak využívat reklamních
triků či agresivního tlaku na vlastníky při náboru nemovitostí.
Vážení klienti, přátelé, známí ….
Na plzeňském regionálním trhu se
snaží prosadit velké množství realitních kanceláří. Je povinností každého šéfa analyzovat pozici své firmy
a hledat její slabé a silné stránky.
Možná ve vztahu k jiným realitním
kancelářím je naší „slabostí“ malá
agresivita v tlaku na vlastníky nemovitostí:
nevoláme majitelům nemovitostí, že na jejich nemovitost máme
několik kupců, kteří jejich nemovitost ihned koupí (je to pouze trik, jak
nalákat vlastníka nemovitosti, aby
uzavřel s realitní kanceláří smlouvu
o zprostředkování)
nepředstíráme, že máme zájem jejich nemovitost koupit a přitom
nemovitost nafotíme a pak bez vědomí vlastníka nabízíme (opět velmi
nefér jednání, jak získat nemovitost
ke zprostředkování)
neslibujeme majitelům, že
pro ně budeme pracovat zadarmo a pak si provizi razantně vyšší
vezmeme od kupujícího
neoháníme se tím, že jsme
největší realitní kancelář na světě
a nemovitost budeme nabízet po
celém světě, i v té nejodlehlejší
poušti Nevady či jinde (v absolutní
většině případů totiž nemovitost
v ČR kupuje klient z blízkého okolí,
výjimky, kdy se nemovitost prodá
zahraničnímu klientovi to jen potvrzují)
neslibujeme vyřízení hypotéky
zdarma (každá banka si totiž za
hypotéku nechá zaplatit)
neslibujeme a nefakturujeme
provizi za obstarání příležitosti prodat či koupit (naší realitní kanceláři
vzniká nárok na provizi až okamži-

A jaké jsou naše silné stránky?
Zmíním se pouze o jedné, podle
mého názoru té hlavní. Je to tým
spolupracovníků, který Vám představuji na fotografii na titulní straně
tohoto Bulletinu. Jsou to kolegové,
na které se mohu spolehnout a
kterým mohu věřit. Jsou vesměs
mladí, vzdělaní, ví, co chtějí a jak
toho dosáhnout. Mezi nimi se ukazují osobnosti, které jednou tuto
firmu povedou. Ani jeden z nich,
když nastupoval do naší firmy, neměl o obchodu s nemovitostmi ani
ponětí. Dnes jsou to profesionálové
na svém místě, jejichž schopnosti
navíc umocňuje řád, systém a organizace firmy.
Za všechny bych se rád zmínil
o jedné z našich kolegyň: Začínala
u mě ve firmě v roce 1990, uklízela, chodila s dopisy na poštu,
kopírovala dokumenty, vařila kávu,
brala telefony, několik let pak
pracovala na recepci. Poté přešla
do oddělení prodeje, kde se i přes
mé prvotní obavy prosadila. Dnes
patří k nejlepším a nejúspěšnějším
makléřům v naší firmě a v množství
prodaných chat, rodinných domů,
bytů a pozemků a zkušeností s tím
spojených, jí jen tak někdo nepředčí. Když k tomu připočtu našich pět
společných let v projekci v podniku Silnice Plzeň před revolucí,
pracujeme spolu neuvěřitelných
23 let. Jmenuje se Lenka Polívková
a já vím, že naše spolupráce bude
i nadále úspěšně pokračovat.
Proto, budete-li potřebovat pomoci
s problémem s nemovitostmi, věřte, že tým RK Pubec je připraven
se Vám maximálně věnovat a Vaše
problémy spolu s Vámi vyřeší.
Zdraví Vás Ing. Pavel Pubec

DRAŽÍME:

V roce 2007 jsme
vydražili nemovitosti
za 64 990 000 Kč.
PRODÁVÁME:

Rodinné domy, byty,
pozemky,
chaty, chalupy
Zajistíme
bezpečnost prodeje
za maximální ceny!
PRONAJÍMÁME:

Byty, rodinné domy,
kanceláře, obchody.
Všechny nemovitosti
nabízíme EXKLUZIVNĚ!

V těchto příjemných
prostorách se na Vás
budeme těšit i v roce 2008.

www.pubec.cz

Realitní kancelář Pubec, s. r. o.
Americká 60
301 00 Plzeň

tel.: +420 377 22 67 67
e-mail:info@pubec.cz
www.pubec.cz

komerční objekty
PRODEJ

PRODEJ
ČINŽOVNÍ DŮM NA HLAVNÍ TŘÍDĚ
V PLZNI

č. akce 3272PO

ŘADOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM PLZEŇ-CENTRUM,
PROKOPOVA UL.

Kompletně podsklepený činžovní dům je situován při hlavní komunikaci v Plzni na Slovanské tř. V suterénu budovy se nachází sklepní
prostory, v přízemí volný obchod a pronajaté
nebytové prostory. K domu náleží zahrada
ve vnitrobloku. Objekt je nabízen samostatně
nebo je možné jej koupit společně se sousedním rohovým činžovním domem za celkovou
nabídkovou cenu 15 800 000 Kč.

č. akce 3765.2MI

CENA: 5 900 000 Kč

PRODEJ

V přízemí objektu jsou situovány obchodní prostory a bytová jednotka.
V 1. a 2. patře budovy se nachází celkem 2 nebytové prostory a 2 byty.
Na pozemku za domem stojí objekt s restaurací přístupnou z Anglického nábřeží.

ROHOVÝ ČINŽOVNÍ DŮM
NA HLAVNÍ TŘÍDĚ V PLZNI

CENA: 15 000 000 Kč

PRODEJ

Dům je situován na jedné z nejrušnějších
hlavních tříd v Plzni na Slovanech. Jedná se
o kompletně podsklepenou budovu v přízemí
s pronajatými obchodními prostory. K objektu
náleží menší pozemek ve vnitrobloku. Dům je
nabízen samostatně nebo je možné koupit jej
současně se sousedním objektem za celkovou nabídkovou cenu 15 800 000 Kč.

č. akce 3775JO

CENA: 9 900 000 Kč

č. akce 3765.3MI

PRODEJ
LUXUSNÍ HOTEL V CENTRU PLZNĚ

HOTEL ASTORY nabízí ubytování ve 31 pokojích, které Vás překvapí příjemnou atmosférou a originálním design nábytkem, který byl
navržen pouze pro hotel Astory.

ZREKONSTRUOVANÝ ČINŽOVNÍ DŮM, PLZEŇ-SLOVANY
JABLONSKÉHO UL.

Parkování je zajištěno přímo před hotelem
nebo v podzemní halové garáži. Hosté mohou
využívat služeb restaurace, kavárny nebo stylového klubu s barem a tanečním parketem.

V suterénu objektu jsou sklepy, v přízemí, 1. a 2. poschodí a podkroví se
nachází celkem 9 bytů (3 byty s tržním, 4 s regulovaným nájemným a 2 neobsazené byty) a 2 samostatné nebyt. prostory (1 volný). Součástí domu
je dvorek ve vnitrobloku, v případě zájmu je možné společně se sousední
budovou užívat nový výtah.

č. akce 3827PO

č. akce 3436PO

PENZION V HAVLOVICÍCH

Rekonstruovaný objekt má k dispozici 13 apartmánů
s přísluš., byt 3+kk, kancelář, konferenční sál, sportovní
centrum, společ. místnost, kuchyni s jídelnou, bar a sklípek. K budově náleží pozemek o vel. 14 944 m2 s parkovištěm a tenisovým kurtem. Součástí nabídky je kompletní
vybavení penzionu

č. akce 3866PO

STYLOVÁ RESTAURACE NA PĚŠÍ ZÓNĚ
V HISTORICKÉM CENTRU PLZNĚ

Součástí nabídky je špičkové zařízení kuchyně, kompletní
vybavení restaurace i elegantního salónku s kapacitou 60 míst
v 1. patře budovy. V letním období hosté jistě ocení letní terasu,
která navazuje na městské sady.

CENA: 9 990 000 Kč

CENA: DOHODOU

PRODEJ

PRODEJ

CENA: 94 500 000 Kč

PRODEJ

CENA: 12 900 000 Kč

č. akce 2928PO

HOTEL „SÁDEK“ NA DOMAŽLICKU
KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Bezbariérový hotel má k dispozici 2-3lůžkové pokoje a apartmány, celková jeho kapacita je 50 lůžek v 1. patře a podkroví.
Hotel disponuje vstup. halou, výtahem, restaurací, barem,
formankou, salonkem, terasou a parkovištěm. Kuchyně, restaurace a 25 pokojů v 1. p. jsou plně vybaveny a zařízeny.

CENA: 10 200 000 Kč

POZOR!!!
°
VLASTNÍTE ČINŽOVNÍ DUM
NEBO JEHO SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL?
ˇ
POTREBUJETE
JEJ PRODAT?
ˇ ˇ
ˇ PORADIT DO NAŠÍ REALITNÍ KANCELÁRE!!!
ˇ
PRIJDTE
SE NEZÁVAZNE
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ˇ
CENA: 40 000 Kč/mesíc+režie

Předmětem prodeje je výrobní areál
situovaný v okrajové části Horšovského Týna s přístupem z Domažlické ulice. Nabízíme objekty výrobní
haly, sušárny, kotelny, strojovny a
skladů včetně přilehlých pozemků
s celkovou rozlohou 15 626 m2..

č. akce 3625PO

inž. sítě: elektřina, vodovod, kanalizace, plyn

PRODEJ

PROVOZNÍ AREÁL
NEPOMUK, PLZEŇ-JIH
Předmětem prodeje je provozní areál
v okrajové části obce Nepomuk situovaný při hlavní komunikaci směrem na
Č. Budějovice. Areál sestává z dvoupodlažní admin. budovy s kancelářemi,
několika sklady a kompletním zázemím
pro zaměstnance vč. soc. zařízení,
dále objektu strojní dílny, skladů, garáží, vrátnice a samostatné oplocené
parcely se zpevněným povrchem na
protější straně vozovky.

č. akce 3914PO

č. akce 3884PO

CENA: 6 500 000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY
PLZEŇ-STŘED
PREŠOVSKÁ UL.
ˇ
CENA: 55 000 Kč/mesíc+režie

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA
PLZEŇ-STŘED
SADY 5. KVĚTNA
ˇ
CENA: 48 000 Kč/mesíc+režie

č. akce 3906.2JO

PRONÁJEM

PRONÁJEM

PRONÁJEM

č. akce 3841JO

č. akce 3920JO

PŘÍZEMNÍ NEBYTOVÉ PROSTORY
PLZEŇ-STŘED
KLATOVSKÁ UL.
ˇ
CENA: 8 000 Kč/mesíc+režie

č. akce 3867JO

NEBYTOVÉ PROSTORY
PLZEŇ-STŘED
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY
ˇ
CENA: 15 000 Kč/mesíc+režie

NABÍDKU VŠECH NEMOVITOSTÍ NALEZNETE NA:

www.pubec.cz, v sídle firmy
nebo ve výlohách v pasáži DK Inwest v Plzni.

www.pubec.cz

Realitní kancelář Pubec, s. r. o.
Americká 60
301 00 Plzeň

PRONÁJEM

inž. sítě: el. 230/400 V, plyn, kanaliz., vodovod

NEBYTOVÉ PROSTORY
PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
PODĚBRADOVA UL.
ˇ
CENA: 17 500 Kč/mesíc+režie

inž. sítě: areál je napojen na veškeré inženýrské sítě

č. akce 3876PO

č. akce 3960JO

KANCELÁŘSKÉ PROSTORY
PLZEŇ-STŘED
NÁM. REPUBLIKY
ˇ
CENA: 10 200 Kč/mesíc+režie

CENA: 17 000 000 Kč

č. akce3835JO

inž.sítě: el. 230/400 V, vodovod, kanaliz. (ČOV), tel.

PROVOZNÍ AREÁL
PLZEŇ-LOBZY
LOBEZSKÁ UL.
CENA: 6 950 000 Kč

PRODEJ

PRODEJ

VÝROBNÍ AREÁL
HORŠOVSKÝ TÝN

inž.sítě: el. , vodov., jímka, plyn a kanaliz. v dosahu

VÝROBNÍ
A SKLADOVACÍ PROSTOR
BEZDRUŽICE, OKR. TACHOV
CENA: 2 900 000 Kč

KANCELÁŘ 25 m2
PLZEŇ-STŘED
SEDLÁČKOVA UL.
ˇ
CENA: 4 000 Kč/mesíc+režie

PRONÁJEM

CENA: 2 300 000 Kč

NEBYTOVÉ PROSTORY
PLZEŇ-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ
HÁLKOVA UL.
ˇ
CENA: 12 000 Kč/mesíc+režie

č. akce 3916MI

PRONÁJEM

PROVOZNÍ AREÁL
BLOVICE, PLZEŇ-JIH

č. akce 3891PO

tel.: +420 377 22 67 67
e-mail:info@pubec.cz
www.pubec.cz

PRONÁJEM

PROVOZNÍ AREÁL
HRÁDEK U SUŠICE

PRONÁJEM

č. akce 3873PO

PRODEJ

č. akce 3667PO
inž.sítě: el. 230/400 V, 2x studna, žumpa

PRONÁJEM

PRODEJ

komerční objekty

PRODEJ

developerské projekty
OBYTNÁ ZÓNA
„NA DLOUHÝCH“ - LÍNĚ
www.pubec.cz
tel.: 605 852 979
Dokončení výstavby r. 2008.

PRODEJ

CHCETE BYDLET POUZE
V PLZNI?
NABÍZÍME VÁM
„BYDLENÍ
NA PĚKNÉM MÍSTĚ!!“
PLZEŇ-BRUČNÁ
www.pubec.cz
tel. 731 446 632

PRODEJ

č. akce 3070MD

NEVÁHEJTE VÍCE!
TŘI POSLEDNÍ BYTY
NA ŠPIČÁKU
GARANCE 5 % DPH
www.pubec.cz
tel.: 605 264 464

č. akce 3788MI

PRODEJ

č. akce 3517LE

PŘIPRAVUJEME
PRODEJ ŘADOVÝCH
RODINNÝCH DOMŮ
CHVÁLENICE U PLZNĚ
Termín zahájení výstavby
jaro 2008.

www.pubec.cz
tel.: 377 22 67 67

č. akce 3936LE

ˇ NEMOVITOSTI DOPORUČUJEME:
PRO FINANCOVÁNÍ KOUPE
Využijte služeb těchto bank a spořitelen!
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rodinné domy

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

RODINNÝ DŮM
S KRÁSNOU ZAHRADOU
ZEMĚTICE, PLZEŇ-JIH

č. akce 3828LE

inž.sítě: el. 230/400 V, vodovod, kanaliz., plyn

inž.sítě: přípojka el., vodovodu a plynu,
kanalizace na hranici pozemku

HLEDÁTE VELKÝ RODINNÝ DŮM?
NAŠLI JSTE JEJ!
PLZEŇ-BOLEVEC
CENA: 7 900 000 Kč

ROZESTAVĚNÝ RODINNÝ DŮM
S MOŽNOSTÍ PODNIKÁNÍ
VEJPRNICE, TYLOVA UL.
CENA: 2 990 000 Kč

č. akce 3923MI

PRODEJ

PRODEJ

STYLOVÁ VILA
S ROZHLEHLÝM PARKEM
V PLZNI NA SLOVANECH

č. akce 3885JO
inž.sítě: el. 230/400 V, vodovod, studna, žumpa

CHALUPA
U ORLICKÉ PŘEHRADY
JETĚTICE
CENA: 1 190 000 Kč

Stylová vila je situována na křižovatce ulic Habrové a Zahradní v plzeňské části Slovany. Jedná se o kompletně podsklepený objekt bývalé
ředitelské vily se třemi nadzemními
podlažími, který je určen k rekonstrukci a rozlehlý oplocený pozemek
33620 m2 (tzv. „Papírenský park“) se
vzrostlými stromy a rybníčkem.

CENA: 15 000 000 Kč

č. akce 3967PO

Tento dům koupil klient z
naší databáze.
PRODÁME
i Váš rodinný dům.
Podzim končí,
zájem klientů neklesá!

inž. sítě: elektřina, vodovod, kanalizace a plyn na hranici pozemku

č. akce 3779AL

REKREAČNÍ CHALUPA
PLZEŇ-JIH
PŘESTAVLKY
CENA: 1 790 000 Kč

č. akce 3851LE

Budova je částeč. podsklep. s 1. nadzem. podlažím a využitým podkrovím.
V suterénu domu se nachází sklepy,
bývalá posilovna s tělocvičnou, tech.
místnost, komora a 2 trojgaráže.
Přízemí je rozděleno na zádveří, kuchyni, jídelnu, obýv. pokoj, koupelnu,
WC, spíž, krytý bazén se saunou
a tech. zázemím a vstupní halu se
schodištěm do podkroví, kde jsou 2
apartmány s přísluš., kuchyně, obýv.
pokoj, 4 ložnice, koupelna , WC a
šatna.
CENA: 15 000 000 Kč

HLEDÁTE KLIDNÉ MÍSTO
NEDALEKO PRAHY?
NAŠLI JSTE HO V KORKYNI!
Nově postavený rodinný dům se
nachází na rozlehlém pozemku
s krásným výhledem do krajiny.
Přízemní dům je dispozičně členěn
na 2 pokoje, velký obývací prostor
s kuchyň. koutem a jídelnou, ložnici,
koupelnu a technickou místnost.
Podkroví je z části využito a může
sloužit jako pracovna. Výhodou je
dojezdová vzdálenost do Prahy.

CENA: 6 900 000 Kč

inž. sítě: el. 230/400 V, studna, septik, plyn

č. akce 3929JO

č. akce 3755AL
inž.sítě: rozvod vody, kanalizace a elektř.,
telefon a plyn na hranici pozemku

ROZESTAVĚNÁ
ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST
PŘEHÝŠOV, PLZEŇ-SEVER
CENA: 2 150 000 Kč

PRODEJ

PRODEJ

inž. sítě: elektřina, vodovod, kanalizace, plyn

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

VELKÝ RODINNÝ DŮM
VHODNÝ I PRO KOMERČNÍ
VYUŽITÍ TRNOVÁ U PLZNĚ

inž.sítě: elektřina, vodovod, plyn, septik,
povrchová kanalizace, studna

č. akce 3852AL

CENA: 3 490 000 Kč

inž. sítě: el. 230/400 V, vodovod, kanalizace, plyn

PRODEJ

č. akce 3883LE

V suterénu objektu se nachází garáž,
sušárna, sklep a tech. místnost, v přízemí je k dispozici kuchyně, obýv.
pokoj, jídelna, spíž, ložnice, koupelna
s vanou a WC a předsíň se schodištěm do podkroví se 3 ložnicemi,
2 lodžiemi, koupelnou a WC. K domu náleží okrasná zahrada s venk.
posezením a další garáží. Dům svým
majitelům poskytne bydlení uprostřed
krásné krajiny a současně dobrou
vzdálenost do Přeštic, Stodu či Plzně.

č. akce 3952AL

inž.sítě: septik, vodovod,
elektř. a plyn jsou odpojeny cca 2 roky

inž.sítě: elektř., plyn, kanaliz., vodovod

RODINNÝ DŮM
HORNÍ BŘÍZA
PLZEŇ-SEVER
CENA: 2 490 000 Kč

RODINNÝ DŮM
KASEJOVICE
PLZEŇ-JIH
CENA: 1 490 000 Kč

ˇ NEMOVITOSTI DOPORUČUJEME:
PRO FINANCOVÁNÍ KOUPE
Využijte služeb těchto bank a spořitelen!
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č. akce 3622PO

STAVEBNÍ POZEMKY 5 674 m2
ŠLOVICE U PLZNĚ

PRODEJ

Stavební pozemek situovaný v blízkosti centra Plzně v sousedství
areálu bývalé plzeňské papírny je
dle platného územního plánu města
zahrnut v lokalitách určených pro
výrobu průmyslovou těžkou. Na
parcele se nachází kanalizace, vodovod a plyn je ve vzdálenosti cca
200 m od paty pozemku.

inž.sítě: elektř., vodovod, plyn na hr. pozemku

CENA: 800 Kč/m2

KOMERČNÍ
POZEMEK 20 029 m2
V BLÍZKOSTI
CENTRA PLZNĚ

č. akce 3826LE
inž.sítě: vodovod. přípojka, el. na hr. pozemku

STAVEBNÍ POZEMEK 959 m2
STARÝ PLZENEC

CENA: 16 000 000 Kč

CENA: 790 000 Kč

inž. sítě: el. 230/400 V, vovodov, kanalizace, plyn

Parcely o vel. 2 299 m2 a 2 190 m2
jsou situovány v jedinečné lokalitě
na okraji obce Letkov vzdálené jen 8
km z centra Plzně. V místě je dokončena kompletní infrastruktura včetně
komunikací, veřejného osvětlení a
zeleně. V ceně je zahrnuto i jednotné
oplocení, automatická vrata a vrátka,
zvonky, poštovní schránky a kóje na
popelnice.

č. akce 3590MI
inž.sítě: elektř., vodovod, kanalizace, plyn

STAVEBNÍ POZEMEK 2 120 m2
LÍNĚ, PLZEŇ-SEVER

CENA: 1 590 Kč/m2

CENA: 1 699 000 Kč

inž. sítě: el. 230/400 V, vodovod, kanalizace, plyn

PRODEJ
č. akce 3817LE
inž.sítě: elektř. ve sloupku na hranici pozemku

STAVEBNÍ POZEMEK 862 m2
PLZEŇ-BOLEVEC
UL. POD MIKULKOU
CENA: 1 490 000 Kč

inž.sítě: přípojka elektro ve výhledu

STAVEBNÍ POZEMKY
1 334 a 1 023 m2
PLZEŇ-BOŽKOV
CENA: 600 a 750 Kč/m2

CENA: od 790 000 Kč do 1 050 000 Kč
inž. sítě: elektřina, vodovod, plyn

č. akce 3957MI

PRODEJ

Zájemci o bydlení mohou vybírat z 9
parcel na mírném jižním svahu ve
výměrách od 729 m2 do 1047 m2. V
lokalitě je možno stavět rodinné domy
venkovského typu. Na jednotlivých
pozemcích odkanalizování objektů je
třeba dočasně řešit do jímek na vyvážení. Po dokončení výstavby budou
investorem upraveny komunikace,
instalováno veřejné osvětlení, pozemky oploceny a do pěti let vybudována
splašková kanalizace.

inž.sítě: elektř. na sloupech, vodovod. řad v
blízkosti hranice pozemku

STAVEBNÍ POZEMEK 9 931 m2
KAMENNÝ ÚJEZD
U ROKYCAN
CENA: 390 Kč/m2

STAVEBNÍ POZEMKY
CHVÁLENICE U PLZNĚ

PRODEJ

č. akce 3875LE

STAV. POZEMEK 13 507 m2
ŠŤÁHLAVY, PLZEŇ-JIH

Stavební pozemek, na který již bylo
vydáno územní rozhodnutí, se nachází v obci Šťáhlavy vzdálené asi 17 km
od Plzně. Projekt zahrnuje vybudování 24 řadových rod. domů, komunikace uvnitř zástavby vč. sjezdu ze silnice, parkovacích stání a vodovodních
a kanaliz. přípojek. Obytná zóna bude
členěna do 4 skupin, z nichž 3 jsou
orientovány ve směru východ – západ
a čtvrtá ve směru sever – jih.

CENA: 6 348 290 Kč

PRODEJ

PRODEJ

č. akce 3864AL

PRODEJ

POZEMKY
V PLZNI-LETKOVĚ

inž.sítě: vlastní el. trafo, kanalizace na okraji
kolonie, vodovod v komunikaci

POZEMEK 436 m2
PRO REKREAČNÍ BYDLENÍ
PLZEŇ-BOŽKOV
CENA: 436 000 Kč

VÍTĚZ SOUTĚŽE
BEST OF REALTY 2007

PRODEJ

PRODEJ

č. akce 3836MI

č. akce 3720MI

č. akce 3848AL

inž.sítě: vodovod, kanaliz. a plyn v komunikaci
u pozemku, elektr. vzdušné vedení

STAVEBNÍ POZEMEK 5 366 m2
PLZEŇ-BOŽKOV
CENA: 1 650 Kč/m2

inž. sítě: elektř., vodovod, kanalizace

NABÍDKU VŠECH NEMOVITOSTÍ NALEZNETE NA:

www.pubec.cz, v sídle firmy
nebo ve výlohách v pasáži DK Inwest v Plzni.

www.pubec.cz

Realitní kancelář Pubec, s. r. o.
Americká 60
301 00 Plzeň

PRODEJ

PRODEJ

č. akce 3967PO

PRODEJ

pozemky

tel.: +420 377 22 67 67
e-mail:info@pubec.cz
www.pubec.cz

ZREKONSTRUOVANÝ BYT 3+1
HORNÍ BŘÍZA
UL. NA KAOLÍNCE
CENA: 1 750 000 Kč

REKONSTRUOVANÝ BYT 2+1
PLZEŇ-STŘED
PURKYŇOVA UL.
CENA: 2 090 000 Kč (anuita splacená)

č. akce 3925LE

NOVÝ BYT 3+1
ŽELEZNÁ RUDA
ŠUMAVA
CENA: 1 890 000 Kč

PRONÁJEM
PRODEJ

PRODEJ
PRODEJ

č. akce 3880AL

BYT 3+1
PLZEŇ-SKVRŇANY
UL. JAKUBA ŠKARDY
CENA: 1 690 000 Kč

inž.sítě: el. 230/400 V, vodovod, kanalizace,
plyn u pozemku

PODSKLEPENÁ CHALUPA
HOJSOVA STRÁŽ
ŠUMAVA
CENA: 3 500 000 Kč

DRUŽSTEVNÍ BYT 1+1
ROKYCANY
UL. JOSEFA KNIHY
CENA: 990 000 Kč

PRODEJ

PRODEJ
č. akce3958MI

REKREAČNÍ CHATA
V KRUŠNÝCH HORÁCH
OBEC STŘÍBRNÁ
CENA: 990 000 Kč

č. akce 3840AL

č. akce 3941AL

č. akce 3946AL

inž.sítě: elektř., vodovod, žumpa

REKONSTRUOVANÝ
BYT 2+1/B S GARÁŽÍ
BYT 3+1
PLZEŇ-SLOVANY
PLZEŇ-BOLEVEC
FRANCOUZSKÁ
SOKOLOVSKÁ UL.
UL.
CENA: 2 090
CENA:
0001 590
Kč (anuita
000 Kč6 500 Kč)

č. akce 3777MI

PRODEJ

PRODEJ

č. akce 3854AL

LUXUSNÍ BYDLENÍ
V SECESNÍ VILE
PLZEŇ-LOCHOTÍN
ˇ
CENA: 19 000 Kč/mesíc+režie

inž.sítě: el. 230/400 V, plyn u pozemku,
žumpa, vlastní studánka

1 POZEMEK, ALE 2 CHATY
NOVÉ MITROVICE
PLZEŇ-JIH
CENA: 550 000 Kč

CENA: 590 000 Kč

č. akce 3568PO

PRODEJ

č. akce 3940AL

ZDĚNÁ CHATA
CHOTÍKOV U PLZNĚ

č. akce 3871LE
3726LE

PRONÁJEM

PRONÁJEM

RODINNÝ DŮM
SE ZAHRADOU A GARÁŽÍ
PLZEŇ-ÚJEZD, SVATOJIRSKÁ UL.
CENA: 18 500 Kč/mesíc+režie

inž.sítě: el. 230/400 V, nefunkční vrtaná studna

BYT 3+1/L
PLZEŇ-VINICE
BZENECKÁ UL.
CENA: 1 690 000 Kč

č. akce 3950AL

inž.sítě: el., vodovod, kanaliz., plyn, telefon

PRODEJ

č. akce 3905LE

RODINNÝ DŮM
V JEDINEČNÉ LOKALITĚ
LETKOV U PLZNĚ
ˇ
CENA: 25 000 Kč/mesíc+režie

PRODEJ

PRODEJ

NOVÉ RODINNÉ DOMY
PLZEŇ-ČERVENÝ HRÁDEK
JIŽNÍ UL.
°
ˇ
CENA: 16 000 Kč/dum/mesíc+režie

č. akce 3879AL

PRODEJ

č. akce 3961MI

PRONÁJEM

byty, chaty, chalupy

č. akce 3921AL

REKONSTRUOVANÝ BYT 2+1
PLZEŇ-STŘED
ANGLICKÉ NÁBŘEŽÍ
CENA: 2 090 000 Kč (anuita splacená)

ˇ
VÁŽENÍ KLIENTI, ZNÁMÍ ... PRIPADÁ
VÁM NÁŠ BULLETIN ZAJÍMAVÝ?

Chtěli byste jej pravidelně dostávat do Vašich schránek
a nevíte jak si ho objednat?
Neváhejte a kontaktujte nás na e-mail: info@pubec.cz
nebo na tel.: 377 22 67 67, rádi Vám příští bulletin zašleme.

www.pubec.cz

Grafické zpracování, sazba a zajištění tisku:
Grafické studio Žabka, Doudlevecká 27, 301 00 Plzeň

www.gsz.cz

