LENKA HRDLIČKOVÁ
+420 605 028 581
lenka.hrdlickova@re-max.cz
Celá nabídka zde

TIP MĚSÍCE
Prodej domu

v osobním vlastnictví

Lokalika: Ročov
Plocha: 180 m²
Cena: 2 450 000 CZK
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Pronájem bytu 2+1

Lokalita: Louny
Užitná plocha: 60 m²
Cena: 7 580 Kč/měsíc

REFERENCE

G
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Prodej bytu 2+1
Lokalita: Podbořany
Užitná plocha: 55 m²
Cena: 1 160 000 Kč

Prodej chaty / chalupy
Lokalita: Smolnice
Užitná plocha: 30 m²
Cena: 620 000 Kč

„Velmi ochotná a svědomitá. Doporučuji.“
Lukáš Valda
„Paní Hrdličková nás průběžně informovala o stavu a vývoji situace,
reagovala vždy profesionálně, lidsky a včas."
Děkuji Hana Petrlíková

Všechny
reference

„Paní Hrdličková byla vždy připravena zodpovědět všechny mé dotazy,
naprostý profesionální přístup, příjemné a přirozené vystupování. Mohu jí
poděkovat za hladký průběh při koupi nemovitosti, kdy vše zařídila a
průběžně mi podávala informace, co bude následovat. Je to paní makléřka s
velkým “ M“. Ještě jednou, velké díky, paní Hrdličková."
Dagmar Marková

PRO NEZÁVAZNOU KONZULTACI MĚ NEVÁHEJTE
KONTAKTOVAT
Chci nezávaznou
konzultaci

LENKA HRDLIČKOVÁ
Telefon: +420 605 028 581
E-mail: lenka.hrdlickova@re-max.cz

RE/MAX OBHÁJIL
SUPERBRANDS, DĚKUJEME!
Titul Superbrands je speciálním uznáním
kvality značky a jejího postavení na
lokálním trhu. Kromě společnosti
RE/MAX byly na seznamu
nominovaných kandidátů i další realitní
kanceláře. Ovšem názor zákazníků i
odborné poroty přidělil toto prestižní
ocenění naší síti, a to už po páté v řadě!
Je obrovským úspěchem, že se nám
podařilo titul udržet. Zároveň to vnímáme
jako závazek vůči našim klientům. Vždy
jsme si zakládali na inovacích a kvalitě
poskytovaného servisu. A právě tyto
faktory stojí za obhajobou ocenění.
Za obchodní výsledky i oblibu
spotřebitelů
Mezinárodní program Superbrands je ve
světě respektován odborníky i
spotřebiteli. Samotnému udělení titulu
předchází náročný výběrový proces,
jehož součástí jsou preference zákazníků
a názory odborné poroty (Brand Council).

Cena je udělována pouze značkám
s nejlepší pověstí a se silným dopadem
na lokální trh. Do soutěže se navíc nelze
přihlásit samostatně, nominace
kandidátů vychází z databáze
veškerých registrovaných obchodních
značek v dané zemi.
V první fázi jsou nominováni kandidáti
dle obchodních dat a výsledků.
V dalším kole projdou značky
spotřebitelským průzkumem, který
vyhodnocuje oblibu a známost u
spotřebitelů.
O konečných držitelích titulu
Superbrands pak rozhoduje odborná
komise Brand Council složená
z expertů různých oborů.

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
Ingredience
8 rohlíků
8 vajec
200 g rozpuštěného másla
400 g anglické slaniny najemno nakrájené
hodně kopřiv (petržele, bazalky, špenátu – cokoli
zeleného co má kdo rád)
muškátový květ, sůl, pepř (vše dle chuti)

Postup
Vejce rozmícháme v mléce (množství podle toho jak máte
rádi nádivku – vlahou nebo suchou). Poté všechny
ingredience smícháme dohromady a dáme do máslem
vymazaného pekáčku či zapékací nádoby.
Pečeme v horkovzdušné troubě na 165 stupňů 25 minut.
Po vypnutí necháme v troubě dalších 25 minut. Případně
se řídit podle své trouby jak komu peče.

VYHRÁVÁ
Pošlete mi Váš nejoblíbenější recept a jeden z
JENOM JEDEN!
Vás vyhraje novou KUCHAŘKU.

SRDEČNĚ VÁS ZVU NA

23.

ROČNÍK

VÝSTAVY DŮM A ZAHRADA
PAVILON

V LOUNECH

Více informací

19.4

A

9:00 - 13:30
PŘEKVAPENÍ

+420 605 028 581

lenka.hrdlickova@re-max.cz

MÍSTO

KÁVA

Žatecká 11
440 01 Louny
Czech Republic

