
Katalog bydlení



Třílůžkový pokoj na buňce na koleji v Praze

Vysokoškolské koleje Praha – Jižní Město  nabízí  celoroční 
ubytování pro studenty vysokých škol a hotelové hosty. Areál 

je umístěn v krásné lokalitě v blízkosti Kunratického lesa, 
nákupního centra Chodov a metra Chodov. Do centra Prahy 

se dostanete za cca 20-30 minut. Přímo v areálu kolejí 
najdete několik restaurací, úschovnu kol, kadeřnictví, Relax
studio, bankomat, hřiště, fitness a mnoho dalších možností, 

jak strávit volný čas.

buňkou se rozumí 2 pokoje s vlastním společným sociálním 
zařízením (oddělené WC a koupelna)

měsíční cena ubytování: 3 060 Kč/os. 

Katalogové číslo: A1



Třílůžkový pokoj na buňce na koleji v  Praze

Vysokoškolské koleje Praha – Jižní Město  nabízí  celoroční 
ubytování pro studenty vysokých škol a hotelové hosty. Areál 

je umístěn v krásné lokalitě v blízkosti Kunratického lesa, 
nákupního centra Chodov a metra Chodov. Do centra Prahy se 

dostanete za cca 20-30 minut. Přímo v areálu kolejí najdete 
několik restaurací, úschovnu kol, kadeřnictví, Relax studio, 

bankomat, hřiště, fitness a mnoho dalších možností, jak strávit 
volný čas.

buňkou se rozumí 2 pokoje s vlastním společným sociálním 
zařízením (oddělené WC a koupelna)

měsíční cena ubytování: 2 520 Kč/os. 

Katalogové číslo: A2



Jednolůžkový pokoj na buňce na koleji v Praze

Vysokoškolské koleje Praha – Jižní Město  nabízí  celoroční 
ubytování pro studenty vysokých škol a hotelové hosty. 

Areál je umístěn v krásné lokalitě v blízkosti Kunratického 
lesa, nákupního centra Chodov a metra Chodov. Do centra 

Prahy se dostanete za cca 20-30 minut. Přímo v areálu 
kolejí najdete několik restaurací, úschovnu kol, 

kadeřnictví, Relax studio, bankomat, hřiště, fitness a 
mnoho dalších možností, jak strávit volný čas.

buňkou se rozumí 2 pokoje s vlastním společným sociálním 
zařízením (oddělené WC a koupelna)

měsíční cena ubytování: 4 170 Kč

Katalogové číslo: A3



Ubytovna Praha 4 - Cholupice

Ubytovna svou velikostí a kapacitou patří mezi malé ubytovny. Díky tomu 
Vám dopřeje dostatek soukromí, klidu a relaxace v klidné městské části. 

Ubytovna je velmi dobře dostupná veřejnou dopravou. Sousední Praha 4 
Modřany jsou dostupné 4 stanice autobusem, respektive 3 kilometry 

autem nebo Praha 4 Písnice jen 2 kilometry. Je využívaná především jako 
alternativa k malometrážním bytům typu garsoniér. Ubytovna je vhodná 
především pro dlouhodobé a cenově výhodné dlouhodobé ubytování. 

Internet WIFI na pokojích zdarma, toalety a sprchové kouty pro 
maximálně 5 pokojů společné na jednom podlaží, k dispozici lednička, 

vybavená kuchyňka a pračka ve společných prostorech.

měsíční cena ubytování: 2 670 Kč/os. na 
pětilůžkovém pokoji

Katalogové číslo: B1



Hausbot

Píšťany, Žalhostice u Litoměřic                                

Komfortní obyvatelná loď s motorem. Obytný prostor s 

kuchyňkou a krbovými kamny. Samostatně oddělené WC s 

macerátorem a fekální nádrží, sprchový kout. Oddělené spaní. 

Elektřina 12V + břehová přípojka 220V, plynový sporák, 

kompresorová lednice Indel B, nezávislé topení Webasto. 

Řízení vpředu i vzadu… 

S hausbotem se můžete přestěhovat, nyní ale sídlíte zde a 

platíte přístavné vč. zapojení el.

Hypotéka: 5270 Kč přístavné: 1500 Kč  

údržba: 2200 Kč

celkem: 8 970 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: C1



Hausbot

Píšťany, Žalhostice u Litoměřic                                

Nerezové vazáky a oka, posuvné dveře do kajuty se zámkem 
3-dílné s aretací, stůl v kajutě skládací, matrace pro spaní na 

přídi –postel, matrace v zadní kóji, kompletní matrace v 
kajutě, místo na kuch. linku, oddělená kabina WC se stojnou 
výškou, vnitřní výdřeva mahagon, kapitánské křeslo, podpěra 

nohou pod řízením, doplňkové místo na spaní při složení 
stolu, kompletní systém řízení. 

S hausbotem se můžete přestěhovat, nyní ale sídlíte zde a 
platíte přístavné vč. zapojení el.

Hypotéka: 3955 Kč přístavné: 1500 Kč  
údržba: 2200 Kč

celkem: 7 655 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: C2



Mobilheim 3+1, Útušice u Plzně

Mobilní dům se dvěma vchody, velmi pěkně uspořádaný a 
prostorný. Kompletně vybavený, obývací pokoj (rozkládací 

pohovka), jídelní kout, kuchyně, 2 ložnice koupelna se 
sprchovým koutem a WC, plynový krb, karma, elektrické 

vytápění. Nové kompletní rozvody vody. 

S mobilním domem se můžete přestěhovat, nyní ale sídlíte zde 
a platíte za pronájem pozemku a energie.

Hypotéka: 1632 Kč; energie 

+ nájem: 2500 Kč; údržba: 800 Kč

celkem: 4 932 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: D1



Mobilheim 3+1, Útušice u Plzně

Mobilní dům po celkové rekonstrukci. Mobilní dům splňuje 
parametry pro celoroční bydlení. Mobilní dům je velice 

zachovalý s vysokým stropem, prostorný obývací pokoj s 
novou sedací soupravou a podlahovou krytinou, jídelní 

kout, kuchyňská linka včetně spotřebičů, 2 ložnice, 
koupelna se sprchovým koutem a WC, plynový krb, 

plynová karma na TUV. 

S mobilním domem se můžete přestěhovat, nyní ale sídlíte 
zde a platíte za pronájem pozemku a energie.

Hypotéka: 2 884 Kč energie+nájem: 2 500 
Kč  údržba: 800 Kč

celkem: 6 184 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: D2



Maringotka

Nabízím k prodeji novou, ručně vyráběnou maringotku 
anglického typu. Jedná se o celodřevěnou stavbu na 

litinových kolech. Maringotka není určena k provozu na 
pozemních komunikacích. Vnitřní rozměry 2,15 m x 3,85 m 

x 2,3 m.

Maringotku máte umístěnou u přátel na zahradě mimo 
město, platíte jim za vodu a přívod energie

Splátka: 3091 Kč     energie: 1200 Kč
údržba: 800 Kč

celkem: 5 091 Kč

URČENO POUZE PRO 1 OSOBU

Katalogové číslo: E1



Maringotka

Prodám velmi pěknou dvouosou maringotku s připojením 
na el. Maringotka je udržovaná a ve velmi dobrém tech. 
stavu jak venku tak uvnitř. Veškeré vybavení potřebné 

k přežití.

Maringotku máte umístěnou u přátel na zahradě mimo 
město, platíte jim za vodu a přívod energie

Splátka: 898 Kč     energie: 1200 Kč
údržba: 1200 Kč

celkem: 3 298 Kč

URČENO POUZE PRO 1 OSOBU

Katalogové číslo: E2



Pronájem bytu 3+kk, 57 m2 + zahrádka 85 m2

Vichrova, Lysá nad Labem, okres Nymburk

Nabízíme k pronájmu nový byt 3+kk + zahrádka (85 m2) v nové 
čtvrti u nádraží v Lysé nad Labem. Byt je částečně vybaven 
(kuchyňská linka vč. spotřebičů, vestavěné skříně v ložnici). 

V koupelně je vana, samostatné WC. Ve vchodu je kolárna.

Nájem: 10 000 Kč; energie + poplatky: 2500 Kč

celkem: 12 500 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: F1



Pronájem bytu 2+kk, Černý Důl, okres Trutnov

Jedná se o byt v 1. NP bytového domu, jehož celková výměra činí 
40 m². Umístění nabízí výlety do krásné přírody Krkonoš a pro 
milovníky zimních sportů se nedaleko nachází obec Černý Důl, 
která disponuje sedačkovou lanovkou. Janské Lázně, ze kterých 
vede lanovka na Černou horu, jsou 15 minut autem. Výborná 
dojezdnost především do Vrchlabí. Byt je vybaven kuchyňskou 

linkou s vestavěnými elektrospotřebiči a dvěma šatními skříněmi 
na míru.

Nájem: 4000 Kč; energie + poplatky: 2500 Kč

celkem: 6 500 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: F2



Pronájem Bytu 2+1, Bohumín, okres Karviná

Nabízíme Vám pronájem prostorného bytu 2+1 v Bohumíně. Byt 
o nadstandardní ploše 75m2 se nachází ve třetím podlaží 
klidného bytového domu a prošel celkovou rekonstrukcí. 

Součástí bytu je moderní kuchyňská linka se sporákem a myčkou. 
Jinak se byt pronajímá nezařízený. 

Nájem: 7300 Kč; energie + poplatky: 2200 Kč

celkem: 9 500 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: F3



Pronájem části RD v Římovicích, okres Benešov

Nabízíme pronájem části rodinného domu - jednoho 
pokoje, jako spolubydlící, ve společném užívání, kuchyně, 
zahrada a další části nemovitosti dle dohody s majitelem 

(spolubydlícím).

Celkem (nájem): 5 000 Kč

POUZE PRO JEDNU OSOBU

Katalogové číslo: F4



Pronájem bytu 1+1 v bytovém domě 
Hájecká, Červený Újezd, okres Praha-západ

Nabízíme k pronájmu byt o dispozici 1+1 o podlahové ploše 37 m2. 
Byt se nachází v přízemí bytového domu. Topení je řešeno 

elektrickými přímotopy. Z prostorné chodby je vstup do komory, 
koupelny se sprchovým koutem, WC a umyvadlem. Dále do 

vybavené kuchyně (vč. Elektrospotřebičů), přes kterou se vstupuje 
do obývacího pokoje. Dobré spojení na okraj metropole 

automobilem cca 13 minut. Autobusová zastávka s dobrým 
spojením do Prahy - Zličína je vzdálena cca 8 minut od domu. V 

obci je obchod s potravinami, mateřská škola i restaurace. 

Nájem: 6 500 Kč; energie: 1 400 Kč

celkem: 7 900 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: F5



Pronájem bytu 3+kk 62 m2, Mělník

Nabízíme k pronájmu v nově postaveném bytovém domě ul. 
Řipská byt 3+kk o výměře 62 m2, kuchyňská linka, koupelna, WC. 
Veškerá občanská vybavenost se nachází v místě, skvělá dopravní 

dostupnost.

Nájem: 10 000 Kč; energie + poplatky: 2500 Kč

celkem: 12 500 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: G1



Pronájem bytu 3+1, 100 m2, Kladno-Švermov

Nabízíme pronájem bytu 3+1, 100m2, byt se nachází v přízemí 
bytového domu se 4 bytovými jednotkami ve velmi klidné 
lokalitě, dům je po rekonstrukci - nová fasáda v roce 2016, 

plastová okna. Byt bude pronajímán bez zařízení, pouze 
kuchyňská linka a elektrický sporák, topení je řešeno plynovým 

kotlem. K dispozici jsou 2 sklepy, možnost užívání zahrady. 

Nájem: 9650 Kč; energie + poplatky: 2000 Kč

celkem: 11 650 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: G2



Pronájem bytu 1+kk
U vinných sklepů, Praha

Nabízím pronájem světlého bytu 1+kk (28 m2), který se nachází v 
3.patře na Praze 9 ul. U vinných sklepů. Bytová jednotka je tvořena 

ze vstupní haly, z které je možné vstoupit do obývacího pokoje s 
kuchyní, koupelny (sprchový kout) s WC. Podlaha je pokryta 

plovoucí podlahou, v koupelně a na WC dlažbou. Celý byt prošel 
rekonstrukcí. Klidné a tiché bydlení je zajištěno orientací oken do 
zeleně. Byt je vybaven kuchyňskou linkou se sporákem a lednicí.

Nájem: 9450 Kč; energie + poplatky: 1950 Kč

celkem: 11 400 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: G3



Pronájem bytu 1+1, Raisova ul., Ostrava

Dovoluji si Vám nabídnout pronájem prostorného bytu 1+1 na 
ulici Raisova, v Ostravě Mariánských Horách. Byt o ploše 55 m2 se 

nachází ve 4. NP revitalizovaného bytového domu. Byt prošel 
celkovou rekonstrukcí a je pronajímán včetně základního zařízení 
(pračka, sporák, lednice, postel, skříň, pohovka). Klidná lokalita s 
bezprostřední návazností na veškerou městskou infrastrukturu 

Nájem: 6000 Kč; energie + poplatky: 2000 Kč

celkem: 8 000 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: G4



Prodej bytu v osobním vlastnictví 1+kk
Špindlerův Mlýn, okres Trutnov

Prodáváme byt o velikosti 1+kk a rozměru 32,47 m2, ve druhém 
patře novostavby bytového domu Michael. Dům byl kolaudován 

v r. 2005 a je dislokován v těsné blízkosti bezprostředního 
centra města. Plastová okna se žaluziemi jsou orientována SV 
směrem. Zdi jsou štukové, na podlahách je položena plovoucí 

podlaha a dlažba. Dveře jsou bezpečnostní. K bytu náleží 
parkovací stání s vyhřívaným výjezdem z garáže a sklep.

Hypotéka: 13 028 Kč    energie: 1800 Kč     
údržba: 1500 Kč

celkem: 16 328 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: H1



Prodej bytu 3+1 s balkonem
nábřeží Benešovo, Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Byt se nachází v 2. NP čtyřpodlažního cihlového domu. Disp.: 
vchod, chodba, obývací pokoj s balkonem, kuchyně, koupelna se 

sprchovým koutem, samostatné WC, ložnice, dětský pokoj. 
Orientace bytu na východ a západ. V bytě plastová okna, parkety, 
dlažba. Byt je vybaven kuchyňskou linkou bez spotřebičů, jídelním 
koutem, obývací stěnou a dvěma staršími šatními skříněmi. K bytu 

náleží sklep. Plocha: 72 m2. 

Hypotéka: 5312 Kč; energie a údržba: 4200 Kč     

celkem: 9 512 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: I1



Prodej rodinného domu 3+kk
Zbýšov, okres Kutná Hora

Exkluzivně Vám nabízím prostorný dům 3 + kk s možností 
rozšíření po částečné rekonstrukci s velkým pozemkem 3851 

m2, stodolou 198 m2, garáží a dílnou 54 m2. Částečná 
rekonstrukce elektřiny, nové rozvody vody z obecního 

vodovodu + vlastní studna, odpady svedeny do septiku, nově 
vybudovaná koupelna společná s WC. Na dům navazují 

bývalé hospodářské stavby, které jsou vyklizené. Prostory 
nabízí možnost rozšíření obytné plochy. Je zde velký potenciál 

pro podnikání.

Hypotéka: 6316 Kč   energie: 2200 Kč   
údržba: 2400 Kč 

celkem: 10 916 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: I2



Prodej bytu 2+kk, 46m2, po rekonstrukci
Pravdova, Jindřichův Hradec

Nabízíme k prodeji velmi pěkně kompletně zrekonstruovaný byt 
2+kk/46m2 ve 3.NP cihlového domu, který také kompletně prošel 
rekonstrukcí. Kuchyně je vybavena el. sklokeramickou deskou a el. 

Troubou, vestavěná lednice s mrazákem a digestoř. Z kuchyně je 
vstup na menší balkon, který je dostatečný na sušení prádla. 
Vestavěné skříně v ložnici, hezká koupelna s rohovou vanou. 

V obývacím pokoji je velká knihovna.

Hypotéka: 5818 Kč; energie a údržba: 2200 Kč

celkem: 8 018 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: J1



Prodej bytu 2+1, 5. NP, Lipecká, Praha

Dovolujeme si vám nabídnout byt 2+1 s výměrou 57m2 se 
zasklenou lodžií v 5.NP/z 5, Praha 10 - Malešice, ul. Lipecká. 

Světlý slunný byt je po rekonstrukci, včetně plovoucí podlahy, 
plastových oken. Opravený zateplený dům s novým výtahem, 
u domu zastávka autobusu, 2 stanice na metro A Želivského, 

u domu poliklinika, lékárna, banky, pošta, restaurace, 
obchody, parkování přímo u domu. Byt je vybaven obývací 

stěnou, šatními skříněmi a kuchyňskou linkou.

Hypotéka: 14 756 Kč    energie: 1215 Kč     
údržba: 1200 Kč

celkem: 17 171 Kč za 1 samotnou osobu

Katalogové číslo: J2


