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Vrcholový šport ma 
naučil disciplíne aj 
rešpektu k súperovi, 
čo sa mi pri práci 
v realitách skutočne 
hodí. “

“
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NA REALITNOM 
TRHU V PIEŠŤANOCH 
SOM DOMA
K realitám som sa dostal v roku 2003 cez vlastnú 
osobnú skúsenosť – situácia ma prinútila kúpiť byt 
a následne ho aj rýchlo predať. Zistil som, že 
práve realitná oblasť je pre mňa to pravé, kde 
môžem skĺbiť obchodné skúsenosti, komunikačné 
schopnosti a vzdelanie z Právnickej fakulty 
Masarykovej univerzity v Brne. 

Názov našej realitnej kancelárie AB Contact ma 
úplne vystihuje – baví ma budovať si vzťahy, kon-
takty a nebojím sa ísť s menom na trh. Počet 
sprostredkovaných obchodov sa nám neustále 
zvyšuje, preto stále rozširujeme aj náš tím. 
Nájdete nás už dlhé roky na Kukučínovej 8 
v Piešťanoch. 

Nepoložila nás svetová kríza, ani výkyvy na medz-
inárodných trhoch či v bankovom sektore. Sme 
tu, v našich Piešťanoch - silní, profesionálni, 
úspešní vďaka poctivej práci a kvalitným službám. 

Ideme ďalej! Idete s nami?

ÚSPECHY
REALITNEJ KANCELÁRIE
AB CONTACT: 
•  Takmer všetky naše inzertné ponuky 

sú exkluzívne – predávame ich iba my

•  Verím, že dnes sme špičkou na 
piešťanskom realitnom trhu

•  Noví klienti pribúdajú, starí sa na nás 
s dôverou obracajú opäť 

•  Spoluzaložili sme Združenie 
realitných kancelárií Slovenska
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Som lokálpatriot 
a okrem dvoch rokov 
v Austrálii, žijem iba 
v Piešťanoch a som 
pripravený tu stráviť 
aj zvyšok života. 
S mojou rodinou, 
s mojimi deťmi. “

“

ČO VÁM PONÚKAM?
BOHATÉ SKÚSENOSTI
Predaju nehnuteľností v Piešťanoch sa venujem 15 rokov a mám skúsenosti, ktoré viem 
zúročiť v prospech mojich klientov, či už ide o kúpu, predaj, prenájom nehnuteľností 
alebo následnú starostlivosť. 

PRÁVNE PORADENSTVO 
Vyštudoval som právo na Masarykovej univerzite v Brne a odvtedy sa mu aj profe-
sionálne venujem. Vyžaduje si to vedomosti, zodpovednosť, trpezlivosť a svedomitosť. 
Všetko toto mám a stále na sebe pracujem.

ZÁZEMIE REALITNEJ KANCELÁRIE
Okolo seba mám skvelý tím realitných maklérov a spolupracovníkov, 
vďaka ktorým máme profesionálnu webovú stránku, reprezentatívne 
fotografie, dynamické videobhliadky a mnoho iného.

NAJLEPŠIA REFERENCIA JE SPOKOJNÝ KLIENT
So spoločnosťou AB Contact, jej majiteľom pánom Bartovicom, a jeho 
celým tímom spolupracujem už skoro 15 rokov. Za ten dlhý čas sme 
spolu realizovali prenájom nehnuteľnosti pre mňa v Piešťanoch, kúpu 
nehnuteľnosti, predaj nehnuteľnosti a najnovšie aj správu a prenájom 
mojej nehnuteľnosti ďalej. Vo všetkých prípadoch som sa stretol 
s férovým a flexibilným prístupom zo strany celého tímu realitnej 
kancelárie. Spoluprácu s AB Contact môžem všetkým potenciálnym 
klientom odporučiť. Ďakujem a teším sa na ďalších aspoň 15 rokov 
vzájomnej spolupráce.  Marek Petráni
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