STAVEBNÍ POZEMEK V KYŠICÍCH
V roce 2015 jsme prodávali velký
stavební pozemek situovaný v Kyšicích
u Plzně nedaleko přivaděče na dálnici
D5.
Rovinatý, neoplocený pozemek se
nacházel dle tehdy platného územního
plánu v plochách pro bydlení,
konkrétně pro stavbu rodinného domu.
Veškeré inženýrské sítě byly vedeny
v komunikaci bez přípojky.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
březen - červen 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Plešinger

číslo zakázky: PL8840MA

Maximální spokojenost se službami
pana Michala Maška, profesionalita ,
komunikace , slušnost, osobní přístup
makléře .
Děkuji
Plešinger

RODINNÝ DŮM V OBCI SEČ
Nabízeli jsme prostorný a částečně
podsklepený rodinný dům v obci Seč
u Blovic.
Předností domu byl velký počet místností:
jedna v suterénu, 3 pokoje a kuchyně
v přízemí a další 3 pokoje a půda v podkroví. Na pozemku u domu se nacházela
též samostatná, zděná garáž a zděná
kolna.

Na počátku jsem měla velké obavy si vzít další RK
na prodej mého RD, jelikož s předchozí RK M&M
jsem měla velice špatnou zkušenost. Nerada bych
uváděla podrobnosti .

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
leden - květen 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Ochocová

Na doporučení známých , kteří mě ujistili , že už
mají s Vaší RK zkušenosti a byli velice spokojeni .
Tak jsem dala na jejich radu a udělala jsem dobře .
Byla jsem velice překvapená z ochoty realitních
makléřů.
Na začátku se mi věnovala p. Dánová, která mi vše
vysvětlila a podrobně mne seznámila. Pak se mě
ujal p. Mašek , u kterého jsem ze začáku měla trochu
rozpaky, když jsem uviděla, jak je mladý.
Po prvním jednání odpadly, protože se choval
opravdu profesionálně .
Chtěla bych oběma makléřům poděkovat za spolupráci . Určitě budu Vaši RK doporučovat svým
známým.
Květa Ochocová

číslo zakázky: PL8768MA

RODINNÝ DŮM V OBCI DOLNÍ BĚLÁ
Jednalo se o rodinný dům situovaný
při hlavní komunikaci vedoucí obcí
Dolní Bělá.
Dům byl částečně podsklepený díky
svažitému pozemku, který se uprostřed lámal a dělil na horní rovinatou
část a spodní svažitou.
Na obytnou část domu navazovaly
dřevěné a zděné přístavky.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
květen 2014 - březen 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Rybáková

číslo zakázky: PL8109ZH

S celkovým prodejem jsem byla velice
spokojená - nemám žádné námitky.
Jana Rybáková Nováková

ZDĚNÝ BYT 2+1 V PLZNI NA SLOVANECH
Předmětem nabídky byl byt s dispozicí
2+1 situovaný ve zvýšeném přízemí
zděného domu v Plzni na Slovanech
v Kyjevské ulici. Jednalo se o byt
v původním stavu, se zděným jádrem.
Dispozice:
předsíň, kuchyň, 2 pokoje, koupelna,
WC a sklep.

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
listopad 2014 - březen 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Vokoun

číslo zakázky: PL8508AL

Jsem maximálně spokojen se službami
RK Pubec. Doporučení jsem získal od
p. Červenky Zdeňka
(alias Šerpy).
Otakar Vokoun

ATELIÉR V PALÁCI EHRLICH
Výjimečné prostory umístěné v moderní budově s reprezentativní recepcí
s nonstop službou. Nabízené prostory
byly dispozičně členěny na předsíň,
dvě místnosti a odpovídající sociální
zázemí. Ve větší místnosti se nechal
vybudovat kuchyňský kout. Součástí
nabídky byl také balkón orientovaný
do vnitrobloku a komora umístěná na
stejném podlaží.

Zakázku připravila do nabídky
Petra Pelešková
O realizaci pronájmu se staral
Petr Otte
Nájem jsme realizovali v období
prosinec 2014 - leden 2015
Referenci nám zaslala
pronajímatelka, paní Nováková

číslo zakázky: PL8694PO

Profesionální a seriózní přístup. Není ,
co bych vytkla .
Je úžasné , když se s odbornou péčí o
mne dokáže někdo takto postarat.
Výběr klienta, který nám byl doporučen
je excelentní .
Miluji , když se mohu maximálně
spolehnout a jen podepsat.
Díky za to, že jste!
Jaromíra Nováková

BYT 1+1 S TERASOU V BOLEVCI
V roce 2015 jsme také nabízeli ke koupi
byt o velikosti 1+1, který byl umístěný
až ve druhém (předposledním) patře
bytového domu ve Studentské ulici
v Plzni.
Byt byl kolaudovaný v roce 2006 a měl
francouzská okna a prostornou terasu
o velikosti 17 m2.

Pocity z realizovaného obchodu velmi
dobré .
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
leden - březen 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Hložková

číslo zakázky: PL8778MA

Marie Hložková

KOMERČNÍ OBJEKT - PENZION
Železná Ruda, okres Klatovy
V květnu 2015 jsme realizovali prodej
poměrně známého penzionu v rekreační oblasti při hlavní silnici vedoucí od Špičáku směrem do centra
Železné Rudy. Objekt nabízel v době
prodeje možnosti různorodého využití
od rekreační chaty pro firemní účely,
penzion až po přestavbu na apartmány
určené k dalšímu prodeji.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Petr Otte
Prodej jsme realizovali v období
leden 2014 - květen 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Hladík

Vážení ,
doposud jsem s Vaší firmou realizoval pouze obchody, které pro svou složitost a pracnost téměř
vylučovaly nevyužít služeb realitní kanceláře .
A jsem přesvědčen , že jiná realitní kancelář by
nebyla schopna poskytnout služby Vaší úrovně .
Profesionalita , nasazení a odbornost zejména
pana Petra Otte , ale i ostatních Vašich zaměstnanců jsou pro mě důkazem, že jste dobrá
firma a důvodem, proč i další případné , a to
nejden ty složité , obchody budu realizovat
Vaším prostřednictvím.
S úctou a pozdravem
Aleš Hladík

číslo zakázky: PL7912PO

REKONSTRUOVANÝ BYT 2+kk V PLZNI
Předmětem nabídky byl kompletně
rekonstruovaný byt s dispozicí 2+kk, situovaný v přízemí řadového činžovního
domu v Plzni na Jižním Předměstí
v Hřímalého ulici.
Dispozice bytu:
předsíň, obývací místnost s kuchyní,
ložnice, koupelna s WC, terasa
Byt měl kompletně vybavenou ložnici a
částečně i obývací pokoj.

Zakázku připravila do nabídky
Dagmar Dánová
O realizaci zakázky se starala
Bc. Veronika Martínková
Nájem jsme realizovali v období
listopad 2014 (celkem 10 dní)
Referenci nám zaslala
nájemkyně, paní Fryčková

číslo zakázky: PL8681VM

Jsem celkově spokojená s průběhem obchodu - vstřícné jednání , rychlost a
informovanost k mé osobě .
Lucie Fryčková

BYT 1+1 V PLZNI - BOLEVCI
Předmětem nabídky byla slunná bytová jednotka o velikosti 1+1 situovaná
ve 3. patře panelového domu ve Žlutické ulici v Plzni.
Jednalo se o částečně rekonstruovaný
útulný byt s umakartovým jádrem.
Dispozice:
předsíň, kuchyň, pokoj, koupelna a WC

Děkuji za spolupráci paní Peleškové .
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
květen - červen 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Pechová

číslo zakázky: PL8957AL

Její profesionální přístup, komunikace
se mnou - jako s klientem, i spolehlivost
mají majoritní podíl na mé spokojenosti
s RK Pubec.
Terezie Pechová

BYT 1+1 V PLZNI NA SLOVANECH
V roce 2015 jsme prodali během
dvou měsíců bytovou jednotku 1+1
v prvním patře zděného bytového
domu v Železniční ulici v Plzni na Slovanech.
Jednalo se o byt s dispozicí:
předsíň, kuchyň, pokoj, společná
koupelna s WC

Zakázku připravil do prodeje
Bc. Michal Mašek
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
duben - červen 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Zach i
kupující, paní Dočkalová

číslo zakázky: PL8782MA

V porovnání s ostatními cca 15ti
makléři , se kterými jsem vstoupil v jednání byl makléř RK Pubec maximálně
korektní , žádné klamavé sliby, vysoká
odbornost, spolehlivost.
Reklama na služby RK.
Milan Zach

Vážení ,
v bodě 3 dotazníku mám označit důležitost faktorů, což se tak docela nedá.
Když jsem hledala byt ke koupi , nejprve jsem pátrala v inzerátech po bytech
vyhovujících parametrů. Zajímala mě velikost, rozvržení plochy, způsob
vytápění a ohřevu vody, lokalizace .
Když jsem takové byty našla, teprve jsem se podívala, která realitní kancelář je má v prodeji . Je to samozřejmě věc důvěry ve firmu, její zkušenosti a
reference .
V mém případě jsem si do úzkého výběru dala 3 byty, z nichž dva nabízela
Vaše realitní kancelář a jeden od M&M. Jiní nabízející mojí důvěru neměli .
Navštívila jsem všechny tři byty a musím konstatovat, že pouze dvě
nabídky od Vás byly nabízeny tak , že skutečnost odpovídala tomu, co bylo
deklarováno. Takže jsem vybrala z oněch dvou možností tu, která vyhovovala
lépe .
Co musím vyzdvihnout, je přístup obou makléřů. Jejich vystupování , způsob
podávání informací , doložení relevantních informací .
Vzhledem k tomu, že po výběru bytu jsem nadále komunikovala s panem
Michalem Maškem, chci zejména vyzdvihnout jeho osobní přístup.
Na jakýkoliv můj dotaz reagoval obratem a vše vyřídil precizně a rychle .
Opravdu jen málokdy se člověk setká s tak profesionálním přístupem. Jeho
vystupování od počátku vzbuzovalo důvěru a potvrzovalo, že Realitní
kancelář Pubec své “jméno” nezískala nadarmo.
Obchod byl uzavřen , formality vyřízeny, všechno proběhlo k mojí naprosté
spokojenosti . Věřím, že i ke spokojenosti osoby prodávajícího.
Proto chci tímto vyzvednout práci pana Maška, poděkovat mu a Realitní
kanceláři Pubec chci popřát, aby všichni její zaměstnanci byli tak erudovaní , jako je on .
Mnoho spokojených klientů vám přeje
Konstantina Dočkalová

REFERENCE K BYTU 1+1 Z PŘEDCHOZÍ STRÁNKY
referenci zaslala kupující, paní Konstantina Dočkalová

REKREAČNÍ CHATA NA ROUDNÉ
Předmětem nabídky byla rekreační
chata se zahrádkou situovaná
ve středu zahrádkářské kolonie v Plzni
na Roudné, ulice K Stráži.
Jednalo se o nepodsklepenou dřevěnou stavbu rozdělenou na přízemí a
podkrovní ložnici. Součástí nabídky
byl také svažitý, udržovaný pozemek a
podíl na přístupové cestě.

Chtěl bych pochválit realitního makléře p. Maška za
věcné , rychlé a perfektní jednání .
Bartásek

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
březen - červen 2015
Referenci nám zaslal prodávající
p. Bartásek i kupující, manželé
Varvařovští

číslo zakázky: PL8869MA

Myslíme , že námi vyplněný dotazník mluví za vše .
Byli jsme mile překvapeni z přístupu Vašich makléřů, paní Dagmar Dánové a pana Michala Maška,
kteří nám vše podrobně vysvětlili a též
z pěkného prostředí Vaší realitní kanceláře .
Tímto bychom chtěli poděkovat celému kolektivu
Vaší společnosti a určitě budeme Vaši firmu doporučovat našim známým, pokud budou nemovitost
prodávat.
Varvařovský, Varvařovská

STAVEBNÍ POZEMKY PRO BYDLENÍ
v Rokycanech
V roce 2015 byl taktéž realizován prodej
stavebních pozemků v okrajové části
Rokycan, které byly součástí rozsáhlého
území, v němž město počítalo s rozvojem a výstavbou úplně nové části
města. Dle vyjádření příslušného
stavebního úřadu bylo území určeno
pro výstavbu rodinných domů.
Celková výměra činila 103 286 m2.

Pan Otte je profík , který to umí uhrát
při velké zakázce!
Zakázku do prodeje připravili
Petra Pelešková, Petr Otte,
Kristýna Vyčítalová
Prodej nemovitosti realizoval
Petr Otte
Prodej jsme realizovali v období
červenec 2015
Referenci nám zaslal kupující,
pan Šabata

číslo zakázky: PL6923PO

Šabata

RODINNÝ DŮM V OBCI OBORA
V roce 2015 jsme nabízeli ke koupi
prostorný dům situovaný v obci Obora
na severním Plzeňsku.
Jednalo se o dům užívaný k bydlení
a z části k podnikání. Byl rozdělen
na přízemí s bytem 4+1 a dvě místnosti
uzpůsobené pro účely řeznictví se samostatným vstupem z ulice. A na podkroví s pokoji a půdou.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
červenec 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Kočandrlová

číslo zakázky: PL7999JK

Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat jak panu
Ing. Kantnerovi , tak i paní Mgr. Vojtové za nadstandartní přístup při prodeji naší nemovitosti , která
byla zatížena z minulosti neřešenými problémy a
jen díky jejich profesionalitě a trpělivosti se podařilo
vše vyřešit a nejen nalézt kupec, ale i jemu pomoci
při dořešení po nás zděděných břemen , která nemovitost zatěžovala.
Vaši kancelář jsem doporučila tchánovi , jehož
nemovitost byla a to proto, že sama jsem již měla
dobrou zkušenost při koupi chaty před 8 lety.
Pokud bych měla nebo chtěla nějakou další nemovitost, určitě zase využiji Vaše služby a 100 %
komukoli doporučím.
Soňa Kočandrlová

BYT 3+1 S LODŽIÍ V BOLEVCI
Klientce jsme pronajali během čtyř let
několikrát byt o velikosti 3+1 s lodžií situovaný ve druhém patře panelového
domu v Krašovské ulici v Plzni - Bolevci.
Dále jsme jí pomohli s prodejem
garáže ve Zborovské ulici a prodejem
pozemku v obci Loza.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se starali
Bc. Michal Mašek
Mgr. Alena Kohoutová
Období realizace 3 zakázek
říjen 2011 - listopad 2015
Referenci nám zaslala paní
Hrabáčková

číslo zakázky: PL8381MA

Služeb RK Pubec jsem využila několikrát během posledních 4 let a vždy
jsem byla spokojena.
Jste profesionálové .
Hrabáčková

REKREAČNÍ CHATA V OBCI HNAČOV
Nabízeli jsme ke koupi rekreační chatu
v krásném prostředí Hnačovského rybníka na Klatovsku.
Zděná chata stála na vlastním udržovaném pozemku se vzrostlými
dřevinami, v prostředí, kde láká
k rekreaci známý Hnačovský rybník,
veřejný tenisový kurt, wellness a relax
areál a velké množství cyklostezek.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
duben - listopad 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Vohradská

číslo zakázky: PL8914MA

S Realitní kanceláří Pubec jsem byla
spokojená v každém směru, Realitní
kancelář Pubec mohu doporučit všem.
Vohradská

POZEMEK NA OKRAJI OBCE LOZA
Předmětem prodeje byla v tomto
případě parcela situovaná v okrajové
části obce Loza na severním Plzeňsku.
Jednalo se o mírně svažitý stavební
pozemek orientovaný na jih, který
byl dle územního plánu obce určený
pro stavbu rodinného domu.
Pozemek byl kompletně zasíťován.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
srpen - listopad 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Hlušičková

číslo zakázky: PL8397AL

Profesionální přístup i bezchybná
práce , doporučuji všem budoucím
zájemcům o koupi nebo prodej své
nemovitosti .
Hlušičková

RODINNÝ DŮM NA DOUBRAVCE
Předmětem nabídky byl rodinný dům
určený k rekonstrukci, postavený v roce
1920 ve slepé Třešňové ulici v Plzni
na Doubravce na krásném klidném
místě a zároveň kousek od zastávky
MHD, školy, školky, polikliniky a nákupního centra.

Prodej byl proveden rychle a odborně .
Děkujeme .
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
červenec - září 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Vraštil

číslo zakázky: PL7999JK

Luboš Vraštil

BYT 1+1 V PLZNI NA DOUBRAVCE
Tento byt s dispozicí 1+1 situovaný
v sedmém patře panelového domu se
nacházel v Těšínské ulici v Plzni na Doubravce. Jednalo se o byt v původním
stavu s umakartovým jádrem.
Byt byl v družstevním vlastnictví, anuita
byla již doplacena a převod do osobního vlastnictví byl možný.

Výborná spolupráce s panem makléřem
Maškem.
Zakázku do prodeje připravil
Jiří Fejt, BBS
Prodej nemovitosti realizoval
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
březen - září 2015
Referenci nám zaslal kupující,
pan Šabata

číslo zakázky: PL8792MA

Spolehlivý a snaživý. Vše probíhalo dle
našich představ.
Eliška Mauleová

GARSONIERA S LODŽIÍ V BOLEVCI
Tato garsoniera se nacházela v panelovém bytovém domě v Sokolovské ulici v Plzni v Bolevci.
Byt byl také v původním stavu s umakartovým jádrem, přesto se jej podařilo
prodat za pouhý měsíc.
Předností tohoto bytu byla prostorná
zasklená lodžie.

Velká spokojenost, budu doporučovat!
Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se starala
Eva Jakubčíková
Prodej jsme realizovali v období
září - říjen 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Motlík

číslo zakázky: PL9178EJ

Pavel Motlík

ČINŽOVNÍ DŮM NA NÁMĚSTÍ
Sokolov, Staré náměstí
Na konci roku 2015 jsme úspěšně
zrealizovali prodej činžovního domu
umístěného přímo na Starém náměstí
v Sokolově.
Dům disponoval v přízemí obchodními
prostory se zázemím, v patrech pak
pěti kancelářemi a bytem 4+1.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Petr Otte
Prodej jsme realizovali v období
květen 2014 - prosinec 2015
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Motlík

číslo zakázky: PL8350PO

Velice mile nás Realitní kancelář Pubec překvapila jak svým vzhledem, tak i
bleskovým jednáním a
profesionalitou personálu.
Vše proběhlo bez problému, se vším
nám pan Otte pomohl i poradil , velice
ochotně a rychle .
Děkujeme a doufáme ve Vaše rozšíření
poboček .
Klára Křečková

REKREAČNÍ CHATA V OBCI ŘENČE
Předmětem tohoto prodeje byla velmi
pěkná rekreační chata s upraveným
pozemkem a velkým bazénem v obci
Řenče na jižním Plzeňsku.
Jednalo se o atraktivní stavbu,
opatřenou izolací proti vlhkosti a
fasádou se zateplením.
Chata disponovala garáží, sklepy,
koupelnou s wc, terasou, lodžií, apod...

Jsme spokojeni , prodej nemovitosti
proběhl dobře , byli jsme stále informováni , jak to probíhá.
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
květen - srpen 2015
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Laierová

číslo zakázky: PL8955JK

O nic jsme se nemuseli starat. Převod
peněz proběhl v pořádku a konečné
vyúčtování jsme dostali včas.
Laierová Běla

ČINŽOVNÍ DŮM V CENTRU PLZNĚ
Předmětem tohoto prodeje byl téměř
celý činžovní dům (98,7 % celku) situovaný v Rooseveltově ulici v historickém
centru města Plzně, vzdálený jen několik desítek metrů od náměstí Republiky.
Jednalo se o obytný dům s nebytovými
prostory, obchodními prostory a čtyřmi
bytovými jednotkami.

Profesionálně velmi zdařilá prodejní
akce nemovitosti .
Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
červen 2014 - září 2014
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Dobrý

číslo zakázky: PL8053JK

Dobrý Miroslav

PODÍL NA ČINŽOVNÍM DOMĚ
historické centrum Plzně
V roce 2015 jsme nabízeli spoluvlastnický podíl o velikosti 15/64 na
činžovním domě postaveném na atraktivním místě v Sedláčkově ulici v centru
města Plzně.
V přízemí domu se nacházely 2 nebytové prostory přístupné přímo z ulice,
v dalších patrech byty o velikosti 2+1
(4x) a 3+1 (2x).

Výborná spolupráce s makléřem.
Ženíšek

Zakázku připravila do prodeje
Klára Burgetová
O prodej nemovitosti se staral
Petr Otte
Prodej jsme realizovali v období
červen 2014 - březen 2015
Referenci nám zaslali dva
prodávající, pan Ženíšek a paní
Štípková

V dnešní době v naší zemi bohužel čeká na každém
kroku podvodník nebo “šmejd”, který se snaží dostat k
vašim penězům a majetku buď rovnou podvodem nebo
“prodejem” bezcenného zboží či služeb.
RK Pubec je pravým opakem výše uvedených skutečností . Poskytuje vynikající kvalitu služeb za zcela
přiměřenou provizi .
Velmi jsem ocenila vstřícnost při komunikaci a doslova
andělskou trpělivost makléře pana Otteho při vysvětlování různých nejasností , které jsem měla v průběhu
prodeje své nemovitosti .
Pokud bych v budoucnu prodávala nebo kupovala nějakou nemovitost, oslovím na 1. místě RK Pubec.
Věra Štípková

číslo zakázky: PL8414PO

POZEMEK VE STARÉM PLZENCI
Nabízeli jsme k prodeji pěkný pozemek
pro stavbu rodinného domu v Sedlci,
který byl situovaný na jižním svahu
s výhledem na Starý Plzenec a hrad Radyni.
Jednalo se o udržovanou, oplocenou
parcelu ve tvaru pravidelného obdélníku s vysázenými ovocnými stromy a
dřevěnou chatou a studní.

Díky paní Kohoutové za její osobní přístup,
kvalifikaci a komunikaci .
Kamila Brandová
Zakázku připravil do prodeje
Zbyněk Míchal
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
leden 2015
Referenci nám zaslali oba
prodávající, pan Tolar
a paní Brandová

číslo zakázky: PL7323AL

Realizovaný obchod proběhl bez problémů.
Spolupráce s makléřem, konkrétně s Ing. Kohoutovou, byla výborná .
Prodávající byli také velmi vstřícní a ochotní .
Firmu Pubec vřele doporučuji .
Jan Tolar

RODINNÝ DŮM V HOŘEHLEDECH
Předmětem prodeje byl rodinný dům situovaný v obci Hořehledy u Spáleného
Poříčí v okrese Plzeň - jih.
Jednalo se o objekt s bytem 3+1 a prostornou půdou využitelnou pro další vestavbu.
Součástí nabídky byla i upravená oplocená zahrada.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
květen - srpen 2015
Referenci nám zaslal
kupující, pan Pech

číslo zakázky: PL8386AL

Se spoluprací s Vaší RK jsem naprosto
spokojen .
Profesionální přístup od začátku až do
konce realizace prodeje nemovitosti . Přes
Vaši RK jsem kupoval dům a prodával
byt. V obou případech jsem byl spokojený klient.
Doporučuji Vaši RK všem budoucím
klientům. Jste jednička na trhu s nemovitostmi .
Jaroslav Pech

REKONSTRUOVANÝ BYT 2+1 S LODŽIÍ
V roce 2015 jsme prodali velmi pěkný
rekonstruovaný byt v 7. patře panelového domu v Plzni v Komenského ulici.
Byt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a
úpravou interiéru včetně nových rozvodů, podsvícení, podlahových krytin,
vstupních i vnitřních dveří, kuchyňské
linky, bytového jádra, atd.

Jsem velice spokojena.
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
listopad 2014 - březen 2015
Referenci nám zaslala
kupující, paní Švecová

číslo zakázky: PL8653VM

Určitě budu RK Pubec dále doporučovat
ve svém okolí .
Švecová

DVOUGENERAČNÍ BYT 4+1 NA VINICÍCH
Předmětem prodeje byl byt o velikosti
4+1 situovaný ve 3. patře panelového
bytového domu v okrajové části plzeňských Vinic nad zoologickou zahradou.
Byt byl udržovaný, v původním stavu
a díky dobrému dispozičnímu uspořádání nabízel řadu možností, jak v
něm vytvořit komfortní bydlení i pro
větší rodinu.

Skvělá komunikace , profesionalita!
Zakázku připravila do prodeje
Petra Pelešková
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
prosinec 2014 - duben 2015
Referenci nám zaslal
kupující, pan Meinzr

číslo zakázky: PL8716ZH

Jaroslav Meinzr

KOMERČNÍ OBJEKT V KARLOVÝCH VARECH
Předmětem nabídky byl v roce 2015
oplocený areál s komerčním objektem
původně vybudovaným a kolaudovaným v roce 2002 jako autosalon.
Budova byla rozdělena na část prodejní
a část určenou pro dílenskou a servisní
činnost. V době prodeje byla část
pronajata na základě řádné nájemní
smlouvy pro církevní účely.

Velmi dobrý pocit jistoty a spolehlivosti
po celou dobu prodeje nemovitosti .
Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
březen - červenec 2015
Referenci nám zaslal
kupující, pan Stehlík

číslo zakázky: PL8852JK

Děkuji
Stehlík

