BYT 3+1 S LODŽIÍ V PLZNI - BOLEVCI
Předmětem nájmu byl byt 3+1 s lodžií,
situovaný v Bolevecké ulici v Plzni Bolevci.
Byt byl vybaven v předsíni vestavěnými
skříněmi, v kuchyni
kuchyňskou
linkou včetně sporáku, digestoře a
spíže, ložnicí, dětským pokojem a
z obývacího pokoje se vstupovalo
na lodžii o výměře 6 m2.
Vyhledání nájemce trvalo necelý měsíc.

Zakázku připravila do nabídky
Veronika Rubriciusová
O realizaci pronájmu se staral
Bc. Michal Mašek
Nájem jsme realizovali v období
září - říjen 2017
Referenci nám zaslal
pronajímatel, pan Chyška

číslo zakázky: PL10230MA

Služeb realitní kanceláře Pubec
nevyužívám poprvé a vždy jsem byl
s jejími službami spokojen .
Nejsou to žádní amatéři .
Antonín Chyška

NOVOSTAVBA BYTU 1+1 V PLZNI
V krátkém čase 11 dnů se nám podařilo
zrealizovat pronájem bytu 1+1 v Plzni
ve Skvrňanech.
Byt byl součástí dvou novostaveb
bytových domů v Lábkově ulici,
ve kterých jsme pronajímali současně
celkem tři totožné byty. Všechny byty
byly vybaveny novou kuchyňskou
linkou se spotřebiči a obytná místnost
vedla na balkón o výměře 6 m2.

Pan Kantner je naprostá 1
Zakázku připravila do nabídky
Ing. Marcela Balková
O realizaci pronájmu se staral
Ing. Jan Kantner
Nájem jsme realizovali v období
září 2017 (11 dní)
Referenci nám zaslala
nájemkyně, paní Zahradníková

číslo zakázky: PL10276-2JK

Věra Zahradníková

CHATA V CHATOVÉ OBLASTI SUKOŘÍN
Předmětem prodeje byla velmi pěkná
chata se zahrádkou v obci Řenče, okres
Plzeň - jih. Udržovaná chata z roku 1978
se nacházela v chatové oblasti Sukořín,
obklopena lesy. Ve spodní části objektu byla vybudována garáž a dílna,
na zahrádce posezení s venkovním
krbem. Součástí prodeje bylo i veškeré
vybavení chaty.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
květen - červenec 2017
Referenci nám zaslala
kupující, paní Korbelová

číslo zakázky: PL10045MA

Celková spokojenost, přístup RK je
perfektní . Realizace časově náročná
(čekající doby a KN).
Korbelová

ZDĚNÝ BYT 2+KK V PLZNI NA BORECH
Předmětem prodeje byl byt 2+kk v Plzni
na Borech, v ulici Edvarda Beneše. Byt se
nacházel ve 4. patře zděného domu
bez výtahu a dispozičně se dělil
na předsíň se vstupem na menší balkón
s výhledem do vnitrobloku, praktickou
spíž, WC, koupelnu včetně pračky, ložnici
a obývací pokoj s kuchyňským koutem
včetně spotřebičů.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová

Ráda bych touto cestou poděkovala
za skvělý a profesionální přístup pana
Ing. Kantnera a paní Rubriciusové ,
kteří nám zprostředkovali prodej dvou
nemovitostí a následně i zprostředkovali
pronájem bytu.

O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner

Vše proběhlo rychle , kvalitně .

Prodej jsme realizovali v období
květen - červenec 2017

Děkuji , s pozdravem,

Referenci nám zaslala
prodávající, paní Vybíralová

číslo zakázky: PL10063JK

Jarka Vybíralová

POZEMKY PRO BYDLENÍ V DUBÍ
Předmětem prodeje byly dva stavební
pozemky ve městě Dubí v severních
Čechách v okrese Teplice. Pozemky
s výměrou 3784 m2 se nacházely na klidném místě v zástavbě rodinných domů.
Dle vyjádření MěÚ Dubí a platného
Územního plánu byly pozemky vymezeny
v zastavitelných plochách pro bydlení.
Přístupová cesta patřila městu.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
říjen 2016 - červenec 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Chmelík

číslo zakázky: PL9725MA

Jsem rád , že jsem využil služeb Vaší
realitní kanceláře i když jsem prodával
nemovitost v okrese Teplice .
Jednoznačně Vám děkuji za více než
profesionální přístup. Raději bych řekl ,
že při celém obchodu zde bylo něco víc
než pouhá profesionalita a veškerá
jednání probíhala ve velmi příjemné
atmosféře .
Ing. Josef Chmelík

BYT 2+1 S LODŽIÍ NA LOCHOTÍNĚ
Pro byt v původním stavu o velikosti
2+1 s lodžií v panelovém domě v ulici
Elišky Krásnohorské v Plzni - Lochotíně
se nám podařilo najít zájemce za neuvěřitelných 6 dní! Realizace prodeje se
pak ještě samozřejmě protáhla díky
zákonným lhůtám na katastru nemovitostí na celkem měsíc a půl.
Dům byl po částečné revitalizaci a
k bytu náležela sklepní kóje.

Zakázku připravili do prodeje
Petr Otte
a Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
červen - srpen 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Rákosník

číslo zakázky: PL10121MA

Vysoká profesionalita celého
realizačního týmu RK PUBEC a
spolupráce s klientem na zakázce je
pro klienty RK zárukou spokojenosti …
Z mého pohledu se jedná jednoznačně
o nejlepší RK v kraji a její služby mohu
jen doporučit.
Ivan Rákosník

ZDĚNÝ BYT 4+1 NA SLOVANECH
Předmětem nabídky byl zděný byt 4+1
s příjemným dispozičním uspořádáním
ve zvýšeném přízemí ve Sladkovského
ulici v Plzni na Slovanech.
Dispozice bytu: vstupní předsíň,
2 pokoje, ložnice, obývací pokoj,
kuchyně, samostatná toaleta a koupelna. Byt byl kompletně rekonstruován,
vybaven novou linkou se spotřebiči a
dokonce bezpečnostními dveřmi.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
duben - srpen 2017
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Mašková

číslo zakázky: PL10025MA

Super, až budeme zase něco mít,
určitě se obrátíme jen na Realitní
kancelář Pubec.
Děkuji .
Mašková

REKREAČNÍ DOMEK V MATĚJOVICÍCH
V červnu jsme vložili do nabídky rekreační
domek kolaudovaný v r. 1978, situovaný v nádherné přírodě uprostřed lesů
v Matějovicích, nedaleko šumavských
Dešenic, 66 km z centra Plzně.
Chata byla vystavěna na základech
původní budovy sudetských Němců a
měla 2 obytná podlaží. Zájemce se podařilo nalézt za 22 dní.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
červen - srpen 2017
Referenci nám zaslali
prodávající, manželé Košákovi

číslo zakázky: PL10084MA

Při výběru z realitních kanceláří
doporučujeme jedině RK Pubec,
nemá konkurenci!
Košákovi

ZDĚNÝ BYT 1+1 VE SKVRŇANECH
Byt s dispozicí 1+1 v ulici Na Okraji
v Plzni ve Skvrňanech, jsme začali
prodávat v červnu roku 2017.
Vzhledem k jeho stavu měla majitelka
od počátku prodeje nižší představu
o ceně nemovitosti, nicméně se nám
podařilo ji přesvědčit, abychom ho
zkusili nabízet za vyšší částku. Zájemce
se podařilo najít do 20 dnů a konečná
cena se vyšplhala o 90 tisíc Kč výše.

Velmi profesionální přístup makléře .
Zakázku připravila do prodeje
Ing. Marcela Balková
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
červenec - říjen 2017
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Soukupová

číslo zakázky: PL10168JK

Rychlé jednání a stálá informovanost
o průběhu prodeje .
Soukupová

EXKLUZIVNÍ POZEMEK V LETKOVĚ
Nabízený kompletně zasíťovaný pozemek o výměře 1 337 m2 byl situován
ve střední části zástavby lokality “Letkov,
V Podlesí”. Pozemek byl rovinatý a zatravněný. Součástí kupní ceny bylo jednotné
oplocení, kóje na popelnici, sloupek se
zvonkem a poštovní schránkou, vstupní
vrátka i automatická pojezdová vrata.
Nalezení kupujícího trvalo 11 dní.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
červen - srpen 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Kaňka

Realitní kancelář PUBEC pro nás znamená
záruku kvality. Zejména profesionální a lidský
přístup pana Helmy, který nás vždy podrobně
informoval o jednotlivých krocích koupě – dnes
již – naší nemovitosti . Při hledání naší
vysněné nemovitosti jsme jednali s několika realitními kancelářemi , ale nikde jsme se
nesetkali s takovým přístupem a kvalitou
poskytovaných služeb.
Celkově lze spolupráci s realitní kanceláří
PUBEC shrnout následovně:
„ S realitní kanceláří PUBEC jste při koupi
nemovitosti na té správné adrese!“
Lukáš Kaňka

číslo zakázky: PL10124ZH

REKONSTRUOVANÝ BYT 1+1 V PLZENCI
Byt 1+1 v Herejkově ulici ve Starém
Plzenci byl součástí hromadného
prodeje bytů v rekonstruovaném bytovém domě, jejichž prodej jsme začali
realizovat na počátku července roku
2016.
Byt byl rozdělen na předsíň, obývací
pokoj, kuchyň s moderní kuchyňskou
linkou a koupelnu s WC.
K bytu náležela sklepní kóje.

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Zdeněk Helma
Prodej jsme realizovali v období
červen 2016 - srpen 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Doležal

číslo zakázky: PL9610ZH

Obchod proběhl dobře , realitní
makléř za mnou přijel do práce ,
když jsem nemohl k vám do kanceláře
na podpis smlouvy.
Doležal

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU 4+KK
Předmětem prodeje byla novostavba
rodinného domu na klidném místě
v Plzni - Liticích. Dům byl dispozičně
řešen jako 4+kk. V přízemí se nacházel
obývací pokoj s místem pro kuchyňský
kout, krbová kamna, výstup na terasu
a dále koupelna. V podkroví domu byly
k dispozici tři samostatné neprůchozí
pokoje a moderní koupelna s vanou a
toaletou.

Zakázku připravila do prodeje
Dagmar Dánová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
duben 2016 - září 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Lomberský

číslo zakázky: PL9212JK

Na internetovém serveru jsme nalezli vysněnou nemovitost. Kontaktovali jsme realitního makléře , který nám ochotně nemovitost
ukázal a vysvětlil všechny podstatné informace . Dále nás propojil přímo s developerem a
stavitelem, takže jsme o nemovitosti měli kompletní obrázek . Nemovitost také prověřil náš
známý stavbyvedoucí a neshledal na ní nic
závadného, takže jsme se rozhodli a podepsali
rezervační smlouvu. Vzhledem k tomu, že dům
ještě nebyl zkolaudován , tak se celý převod
nemovitosti protáhl na jeden rok . Po celou dobu
jsme byli v intenzivní kontaktu s realitním
makléřem, který nás informoval o aktuálním
vývoji . Nakonec se vše podařilo dotáhnout a my
máme díky kanceláři Pubec vysněné bydlení .
Moc děkujeme . Jste prostě skvělí .
Jakub Lomberský

PRONÁJEM BYTU 1+1 V PŘEŠTICÍCH
V září 2017 jsme pronajali nově zrekonstruovaný byt 1+1 v Jungmannově ulici
v Přešticích. Byt se nacházel v administrativní budově ve 2. patře v centru
města.
Dispozičně se členil na kuchyň s novou
kuchyňskou linkou, prostorný pokoj
s výklenkem a skříní. Samostatné WC,
sprchový kout a prádelna s vanou byly
přístupné z chodby.

Zakázku připravila do nabídky
Marcela Balková
O realizaci pronájmu se staral
Martin Mildorf
Nájem jsme realizovali v období
květen - září 2017
Referenci nám zaslal
pronajímatel, pan Krásný

číslo zakázky: PL10087MI

Pocity jsou dobré , protože vše proběhlo
hladce a hlavně poměrně rychle .
Jiří Krásný

NÁJEM BYTU 1+KK V DOUDLEVCÍCH
V srpnu 2017 byl realizován během
pouhých 14 dnů nájem bytu 1+kk
s balkónem v novostavbě v Květné ulici v Plzni - Doudlevcích.
Bytový dům se nacházel proti Škodaparku a v blízkosti parku Homolka.
Součástí pronájmu byla i sklepní kóje
v suterénu a vyhrazené parkovací
místo přímo u domu.

Zakázku připravila do nabídky
Marcela Balková
O realizaci pronájmu se starala
Bc. Veronika Martínková
Nájem jsme realizovali v období
srpen 2017 (14 dní)
Referenci nám zaslal
nájemce, pan Razumňak

číslo zakázky: PL10200VM

Byli jsme plně spokojeni s nabízenými
službami . Paní makléřka byla milá,
příjemná a ochotná .
Převod pronájmu a podpis smlouvy byl
rychlý.
Razumňak

ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST V MEZÍ
Předmětem nabídky byla rekonstruovaná zemědělská usedlost situovaná
na návsi obce Mezí 6 km od Manětína.
Usedlost sestávala z obytné budovy,
velké kolny, kterou se procházelo
na zahradu a přilehlých menších budov,
sloužících jako garáž, dřevník, sklípek a
úschovna zahradní techniky.
Usedlost se prodávala včetně veškerého
vybavení a nábytku.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
březen - září 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Novák

číslo zakázky: PL9348MA

Neznám jiného představitele RK Pubec než makléře p.
Maška a způsob, jakým vedl celou zakázku byl naprosto
nečekaný.
Hned na prvním setkání , kdy jsme přijeli jen na
prohlídku, překvapil detailními znalostmi a bezvadnou
přípravou. Zaujal sveřepostí , s jakou se pouštěl
do řešení sebenemožnějších dotazů, osobním zaujetím najít
správnou a pravdivou odpověď . Nebál se projevit neznalost
ani slabinu nebo nepopulární názor.
Z principu nemám rád makléře ani realitní kanceláře a
bedlivě jsem proto sledoval , co se bude dít. Ale nestalo se
nic. Nic, s čím bych nesouhlasil . Celá kauza proběhla tak ,
jak začala! Slovo platilo, p. Mašek otevřeně hájil zájmy RK,
ale s důrazem na vyváženost a oboustrannou výhodnost.
Přístup byl až rodinný, vše při zachování profesionálního
přístupu, znalostí , doporučení a štábní kultury.
Shrnuto, jsem rád , že jsem celou anabázi mohl absolvovat. Poučil jsem se . Změnil mínění . Našel poctivé lidi .
Poctivou práci a poctivý přístup na místě , kde bych ho
nehledal . V nouzi jsem poznal přítele . Jsem vděčný za tu
zkušenost.
Ze skromných , ale o to zřetelněji vnímaných poznámek
pana Maška, z rozsahu kompetence , které mu byly
svěřeny, usuzuji , že RK Pubec je tak trochu “jiná” RK...
A tak je pro mě svět zase o trošku jednodušší . Když budu
potřebovat vyřešit nemovitost, vím kam jít.
S úctou a přáním všeho nejlepšího
Ing. Antonín Novák

REFERENCE K ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI Z PŘEDCHOZÍ STRÁNKY
referenci zaslal kupující, pan Ing. Antonín Novák

ATYPICKÁ PŮDNÍ VESTAVBA V PLZNI
Zajímavě řešené prostory se nacházely
v domě na Francouzské třídě
na krásném místě v Plzni na Slovanech.
Hlavní část vestavby tvořil velký obývací
prostor s kuchyní a jídelnou, dále 3
místnosti se vstupem z chodby, koupelna se sprchovým koutem a rohovou
vanou, šatna s vestavěnou skříní,
samostatné WC a technická místnost.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
prosinec 2016 - leden 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Sosna

číslo zakázky: PL9867MA

S RK Pubec jsem měl již pozitivní
zkušenost v minulosti a jsem velmi
spokojen i nyní . Žijeme v době , kdy
člověk každodenně naráží na nespolehlivost, povrchnost, nedomyšlenost a nejistotu. Jsem rád , že ještě existují firmy,
kde věci fungují , kde se ke klientům
chovají zdvořile a profesionalita je
nadřazena krátkodobému zisku. Konkrétně jsem byl velmi spokojen s panem
Maškem i paní Rubriciusovou. Zároveň
mám ale dojem, že celkové nastavení
firmy je dobře promyšlené a že za tím
stojí dlouholeté zkušenosti na realitním
trhu.
Díky za Vaše služby.
Daniel Sosna

SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 NA VILE
V roce 2017 se nám podařilo zrealizovat prodej spoluvlastnického podílu
1/4 na dvougenerační rodinné vile se
třemi nadzemními podlažími v Plzni
na Klatovské třídě.
Prodej nebyl snadný, nemovitost patřila
5 vlastníkům, každý měl na nemovitosti jiný podíl a navíc ji obýval většinový vlastník.

Zakázku připravila do prodeje
Petra Jelínková
O prodej nemovitosti se staral
Petr Otte
Prodej jsme realizovali v období
červen 2014 - únor 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Zelenka

Dobrý den pane Otte ,
především bych Vám chtěl jménem svým
i jménem ostatních prodávajících poděkovat
za příkladnou spolupráci při prodeji našeho
podílu na nemovitosti .
Vím, že to nebylo lehké a o to více si toho
vážíme .
Nebojíme se napsat, že se podařilo nemožné .
Jednalo se totiž o podíl na nemovitosti , kterou
obývá většinový vlastník . Sami jsme do poslední chvíle nevěřili , že se vše podaří .
Ještě jednou mnohokrát děkuji a zdravím Vás.
Jiří Zelenka

číslo zakázky: PL8379PO

RODINNÝ DŮM V NÝŘANECH
Na přelomu let 2016 a 2017 jsme realizovali prodej pěkného rodinného
domu se dvěma byty v klidné okrajové
části obce Nýřany.
Dům byl po částečné rekonstrukci a
dostavbě, díky níž získal v každém
patře samostatný byt s dispozicí 2+1.
Součástí prodeje byla zahrada a zděná
nepodsklepená kolna.

Zakázku připravily do prodeje
D. Dánová a E. Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Martin Mildorf
Prodej jsme realizovali v období
červenec 2016 - leden 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Hájek

číslo zakázky: PL9650MI

Z mého pohledu nemovitost prodána poměrně
brzo, makléř vstřícný.
Dovede se orientovat v prodeji , poradí .
Takže spokojenost
Miroslav Hájek

RODINNÝ DŮM V LÍNÍCH
Předmětem prodeje byl rodinný dům
v Plzeňské ulici v Líních, 11 km od centra Plzně, který sloužil jako provozovna
kadeřnictví. Dům s hlavním vchodem z Plzeňské ulice nabízel podélnou chodbu, dvě místnosti a koupelnu s WC, umyvadlem a sprchovým
koutem.
Dům prošel před 20 lety kompletní
rekonstrukcí.

Prodej nemovitosti byl realizován mimořádně
rychle , zájemce se našel den po vystavení
inzerátu.
Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
březen - duben 2017
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Trochová

číslo zakázky: PL9995VM

Všechno proběhlo bez potíží . Byla jsem velmi
spokojena s makléřkou p. Martínkovou a
s p. Křišťanovou. Obě byly velmi milé a
profesionální .
Ještě jednou děkuji .
Ivana Trochová

BYT 3+1 V PLZEŇSKÉ ČÁSTI LOBZY
Předmětem prodeje byl udržovaný byt
3+1 v Polední ulici v plzeňské městské
části zvané Lobzy. Byt se nacházel
v 1. NP panelového bytového domu
bez výtahu. Dispozičně se byt členil
na prostornou předsíň s vestavěnou
skříní, kuchyni se spíží, obývací místnost, ložnici, dětský pokoj, koupelnu a
WC přístupné z koupelny i z předsíně.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Bc. Michal Mašek
Prodej jsme realizovali v období
prosinec 2016 - duben 2017
Referenci nám zaslal
prodávající, pan Pešek

číslo zakázky: PL9861MA

Byli jsme velmi spokojeni za vřelý a
profesionální přístup. Můžeme pouze
doporučit!
Pešek Tomáš

RODINNÝ DŮM V HRADČANECH
Předmětem nabídky byl rodinný dům
v Hradčanech u Chlumčan, 18 km
od centra Plzně. Dům měl tři podlaží, dispozičně rozdělená jako 3+1.
V přízemí se nacházela kuchyně a centrální schodiště, v patře obývací pokoj
a ložnice se společným balkónem a
v podkroví pracovna.
Prodávajícímu jsme v minulosti
prodávali již dva byty.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se starala
Eva Jakubčíková

Prodávali jsme během jednoho roku tři
nemovitosti .
Při prvním prodeji jsme jednali s paní
Ing. Evou Křišťanovu. Byla k nám velice
vstřícná , za což jí děkujeme . Samotným prodejem se zabývala paní Eva Jakubčíková. Jejím
přístupem jsme byli mile překvapeni .

Prodej jsme realizovali v období
srpen 2016 - září 2017

Při druhém i třetím prodeji jsme opět oslovili
stejné paní makléřky. Na komplikovaný prodej
rodinného domku, který trval celý rok , vydala
paní Jakubčíková hodně trpělivosti a energie .

Referenci nám zaslali
prodávající, manželé Šíchovi

Její přístup k nám byl profesionální i lidský.
Proto jí děkujeme .
manželé Šíchovi

číslo zakázky: PL9547EJ

RODINNÝ DŮM VE VELEŠICÍCH
Předmětem prodeje byl udržovaný
rodinný dům v obci Velešice u Pačejova. Dispozičně byl členěn na předsíň,
koupelnu, obývací prostor s krásnou
plně funkční kachlovou pecí, kuchyni
a ložnici s elektrickým podlahovým
vytápěním. V podkroví se nacházel
půdní prostor. Ke stavení přiléhala
stodola, součástí prodeje byla i stavba,
která dříve sloužila jako garáž.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová

Výborná spolupráce ve všech směrech .
Vše dopadlo výborně , děkuji .
Gabriela Globočníková

O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
srpen 2016 - říjen 2017
Referenci nám zaslala
prodávající - paní Globočníková,
i kupující - pan Štipák

číslo zakázky: PL9687AL

Vše proběhlo k naprosté spokojenosti .
Evžen Štipák

CHATA V CHATOVÉ OSADĚ BUTOV
Pouhé 2 měsíce jsme nabízeli zděnou
rekreační chatu v žádané chatové
osadě Butov v bezprostřední blízkosti
vodní nádrže Hracholusky. Do chaty
byla zavedena elektřina, užitková voda
byla k dispozici ze společné studny cca
70 m od chaty.
Měla udržovanou, kompletně oplocenou zahradu. Vzdálenost od písečné
pláže i parníku byla cca 400 m.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
srpen - říjen 2017
Referenci nám zaslala
prodávající, paní Eva Režová

číslo zakázky: PL10215JK

S RK Pubec jsem spokojená na 100%. Jednání
ing. Křišťanové při přípravě nemovitosti bylo
velmi milé a profesionální . Na vše nám
odpověděla a pokud bylo potřeba i vysvětlila
další kroky prodeje .
Pan ing. Kantner, který se staral o prodej
nemovitosti , jednal naprosto skvěle . Byl velmi
empatický, milý a profesionální . Snažil se nám
vždy vyjít vstříc a vysvětlit vše , co se týkalo
prodeje . Informoval nás pravidelně a domlouval
se s námi na dalších krocích . Poradil a
pomohl , s čím bylo třeba .
T ímto bych chtěla moc a moc poděkovat
za skvělý přístup a za velmi rychlý a úspěšný
prodej.
Eva Režová

STYLOVÁ CHALUPA V LÍŠINĚ U STODA
Předmětem nabídky byla stylová chalupa situovaná na hezkém místě v obci
Líšina u Stoda. Uvnitř pěkně upravená
a útulná chalupa nabízela vstupní
chodbu, větší obytnou místnost,
kuchyni, ložnici a koupelnu s toaletou. Součástí nabídky byla také dílna,
stodola, sklípek s domácí vodárnou a
pozemek vhodný pro chov domácích
zvířat.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se starala
Mgr. Alena Kohoutová
Prodej jsme realizovali v období
červen - srpen 2017
Referenci nám zaslala
prodávající Denisa Hadj Mousa

číslo zakázky: PL10125AL

Se službami RK Pubec jsem byla maximálně
spokojená. Využila jsem jejich služeb podruhé
a mají mou plnou důvěru. Všem bych je doporučila .
Po zkušenostech s ostatními ( pražskými RK )
jsem byla až překvapená, jak profesionálně a
hladce může vše fungovat. Krásné kanceláře
jsou už jen třešničkou na dortu.
Denisa Hadj Moussa

ŘADOVÁ GARÁŽ V PLZNI - DOUBRAVCE
Za pouhých 10 dní byla prodána řadová
garáž, která byla součástí garážového
komplexu v plzeňské části Doubravka.
Jednalo se o zděnou stavbu o výměře
16 m2 s plechovými vraty a dvěma zabezpečenými zámky.
Do garáže s betonovou podlahou
byla zavedena elektřina s podružným
měřením.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se staral
Ing. Jan Kantner
Prodej jsme realizovali v období
6 - 16 listopadu 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Ondřej Šik

číslo zakázky: PL10377JK

Naprosto profesionální přístup, jednání na
úrovni . Rychlý obchod , u RK Pubec máte
jistotu silného partnera a seriózního jednání ,
za vše děkuji .
Bylo mi potěšením s Vámi jednat.
Ondřej Šik

CHATA V OBCI SULISLAV
Předmětem prodeje byla udržovaná
chata z roku 1973 v obci Sulislav, okres
Tachov u vodní nádrže Hracholusky.
Zděná stavba s kamennou podezdívkou se nachází v chatové oblasti,
vzdálená cca 200 m od vodní nádrže.
Stavba s vlastním pozemkem byla
členěna na přízemí s obytným prostorem s krbem a podkroví se 2 ložnicemi.

Dobrý den ,

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
duben - září 2017
Referenci nám zaslali
kupující, manželé Pohlotovi

číslo zakázky: PL10020VM

s realizací obchodu jsme byli velice spokojeni .
Paní Bc. Martínková je profesionál na pravém
místě . Touto cestou bychom jí chtěli dodatečně
poděkovat.
Pohlot Josef

STAVEBNÍ POZEMEK V PLZNI - ČERNICÍCH
Předmětem prodeje byl stavební pozemek v Plzni - Černicích v ulici Pod Radyní. Pozemek byl pravidelného tvaru,
svažitý, neudržovaný a neoplocený.
Ze sítí byla k dispozici elektřina na hranici pozemku. Pozemek se nacházel
v zastavěném území s funkčním
využitím ploch “rekreace individuální”
a bylo na něm možno umístit rekreační
dům o zastavěné ploše 100 m2.

Zakázku připravila do prodeje
Veronika Rubriciusová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
květen - září 2017
Referenci nám zaslal
kupující, pan Svoboda

číslo zakázky: PL9445VM

Ochota makléřky, vstřícnost, profesionální
jednání .
Jaroslav Svoboda

GARSONIÉRA V PLZNI - VINICÍCH
Předmětem nabídky byla kompletně
a příjemně zrekonstruovaná garsoniéra situovaná ve 4. patře nižšího
panelového domu bez výtahu v Plzni
- Vinicích, v Bzenecké ulici.
K bytu náležela lodžie a sklepní
kóje. Panelový dům byl situovaný
do zástavby s bytovými domy, na něž
bezprostředně navazovala městská
část Sylván.

Zakázku připravila do prodeje
Ing. Eva Křišťanová
O prodej nemovitosti se starala
Bc. Veronika Martínková
Prodej jsme realizovali v období
červenec - říjen 2017
Referenci nám zaslala
kupující, paní Marie Sajenko

číslo zakázky: PL10189VM

Byli jsme nadmíru spokojení s paní
makléřkou, vystupovala velmi profesionálně , byla velmi vstřícná a ochotná ,
ačkoliv jednání s námi nebylo vždy
jednoduché , vždy byla trpělivá a našla
vhodné řešení . Měli jsme speciální
požadavky, kterým vyhověla, ale
zároveň jednala v zájmu obou stran .
Pokud budeme ještě někdy obchodovat
s nemovitostí v Plzeňském kraji , určitě
se znova obrátíme na vaši realitní
kancelář.
Marie Sajenko

