


Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup 

rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili již v roce 1994. 

O tři roky později jsme se začali specializovat na výstavbu kvalitních 

rezidenčních projektů v prémiových lokalitách a dnes patříme mezi 

významné hráče s pevnou pozicí na realitním trhu. 

Ocenění Best of Realty za projekty Rezidence Královská Vyhlídka 

v Karlových Varech a za luxusní projekt Rezidence Švédská  

v Praze svědčí o tom, že využíváme dlouholetých zkušeností  

a znalostí v oblasti rezidenčního bydlení. Komplexní služby v oboru 

zprostředkování prodeje a nákupu bytů, vil a pozemků poskytujeme 

svým klientům prostřednictvím profesionálního prodejního týmu  

v příjemném a komfortním prostředí prodejního centra SATPO, naše 

společnost je zkušeným rádcem při výběru nového bydlení.

We started an estate agent focused on brokering the sale and 

purchase of residential properties on the Czech market in 1994. 

Three years later we began specialising in the construction of 

quality residential projects in premium locations, and today we are 

a significant player with a solid position on the real estate market. 

BEST OF REALTY awards for the Královská Vyhlídka residential 

project in Karlovy Vary and the luxury Švédská residential project in 

Prague show that we make good use of our lengthy experience and 

knowledge of housing. We provide our clients with comprehensive 

services for the sale and purchase of flats, villas and land through  

a professional sales team in the pleasant and comfortable 

environment of the SATPO sales centre, and our company is an 

experienced advisor on the selection of a new place to live.

NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM 

PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. 

SPOLEČNOST SATPO SATPO



Nákup a prodej nemovitosti jsou výjimečným momentem v životě 

každého z nás a naším cílem je, aby se tato významná soukromá 

investice stala příjemným zážitkem na straně jak prodávajícího, 

tak kupujícího. Naším posláním je využít všechny naše zkušenosti  

a znalosti, abychom k vaší spokojenosti prodali právě vaši nemovitost.  

Ceníme si příležitosti, uvědomujeme si individualitu a jedinečnost 

každého klienta. Investujeme do propagace a reklamy, moderních 

technologií, referenčního systému a využíváme rozsáhlé databáze 

poptávek po kvalitním bydlení na mimořádných místech. 

Profesionalita, diskrétnost, poradenství a jistota v prodeji nemovitostí 

jsou součástí naší korporátní politiky.

The purchase and sale of property is an exceptional moment in 

everyone’s life and our aim is that this significant private investment 

becomes a pleasant experience for both the seller and the buyer. Our 

mission is to make use of our experience and knowledge to ensure 

the sale of your property is to your satisfaction.

We value opportunities and are aware of the individuality and unique 

nature of each client. We invest in promotion and advertising, 

modern technologies and reference systems, and make use of 

an extensive database demand for quality housing in exceptional 

locations. Professionalism, discretion, advice and certainty in the 

sale of properties are part of our corporate policy.

KAŽDÁ PŘÍLEŽITOST JE VZÁCNÁ, 

KAŽDÝ KLIENT JE JEDINEČNÝ.

PŘÍSTUP APPROACH



Náš prodejní tým SATPO nabízí rychlý přístup, kvalitní a profesionální 

služby, má veškeré odborné zázemí pro všechny účastníky koupě  

a prodeje nemovitosti. Portfolio naší nabídky pro prodávající se 

skládá především z následujících služeb: 

 odborná prohlídka a posouzení tržní ceny nemovitosti,

 zpracování profesionální prezentace nemovitosti,

  cílený marketing s využitím širokého portfolia klientů společnosti 

SATPO, 

 využití kvalitní sítě externích prodejců,

 komplexní právní servis a jistota bezpečné obchodní transakce,

 osobní péče prodejního poradce po celou dobu obchodního vztahu,

 zajištění daňového poradenství.

Our SATPO sales team offers a fast approach, quality and professional 

services, and provides the specialist facilities for all parties in 

relation to the purchase and sale of property. Our sales portfolio 

primarily comprises the following services:

 specialist inspection and assessment of a property’s market price;

 drafting of professional property presentation;

 targeted marketing making use of SATPO’s wide client portfolio; 

 use of a quality network of external dealers;

  comprehensive legal services and safe business transaction 

certainty;

  the personal care of a sales advisor throughout a business 

relationship;

 arrangement of tax advice.

SLUŽBY PŘI PRODEJI 

STOPROCENTNÍ SERVIS, 

DOPORUČENO DEVELOPEREM.

SERVICES FOR SELLERS 



Aktivně komunikujeme s klienty a snažíme se vždy nabídnout bydlení 

podle jejich představ a finančních možností. Flexibilně reagujeme 

na potřeby klienta a jsme partnerem s vysokou úrovní kvality 

poskytovaných služeb, mezi které patří:   

 konzultace při výběru nemovitosti, zjištění potřeb a očekávání,

 výběr vhodné nemovitosti, 

 zpracování nabídky a odborné doporučení,

 technické a cenové posouzení nemovitosti,

 zajištění kompletního právního servisu a poradenství, 

 zprostředkování financování nemovitosti,

  osobní péče prodejního poradce SATPO po celou dobu obchodního 

vztahu,

 doporučení a poradenství v oblasti poprodejního servisu.

SLUŽBY PŘI KOUPI

We actively communicate with clients and always try to offer housing 

in accordance with what they want and can afford. We respond 

flexibly to our clients’ needs and are a partner with a high standard 

of provided services, which include: 

  consultation on the selection of properties, ascertaining needs 

and expectations;

 suitable selection of properties; 

 drafting of offers and specialist recommendations; 

 property viewings;

 technical and price assessment of properties;

 arrangement of comprehensive legal services and advice; 

 arrangement of property financing;

  personal care from a SATPO sales advisor;

 recommendations and advice on after-sales service.

SERVICES FOR BUYERS

NABÍZÍME BYDLENÍ 

PODLE VAŠICH PŘEDSTAV. 



Zakládáme si na osobním přístupu a flexibilitě, vycházíme vstříc 

požadavkům a nárokům svých klientů. Kvalitním servisem se snažíme 

plnit jejich očekávání, řídíme se etickým kodexem, obchodními 

podmínkami a zaručujeme svým klientům jistotu a osobní péči po 

celou dobu vzájemné spolupráce.

Vážíme si získané důvěry a považujeme spokojenost klienta za 

výsledek naší kvalitní spolupráce.

SPOKOJENOST

We base our philosophy on a personal approach and flexibility while 

meeting our clients’ requests and demands. We endeavour to meet 

these expectations through quality service and are governed by an 

ethical code as well as our terms and conditions of business, and 

guarantee our clients certainty and personal care throughout the 

duration of our co-operation.

We are pleased by the trust we have won and regard a client’s 

satisfaction as the result of quality co-operation.

SATISFACTION

SPOKOJENOST KLIENTA JE 

VÝSLEDKEM KVALITNÍ SPOLUPRÁCE. 

profesionalita | individuální přístup | komplexní služby | dlouholeté zkušenosti | diskrétnost | poradenství professionalism | individual approach | comprehensive services | long-term experience | discretion | advice



SATPO – Prodejní centrum

Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5

+420 296 336 900 | 800 800 010 (CZ)

broker@satpo.cz | www.satpo-broker.cz 


