
                                                                                                                                                                      

 

 
 

A-reality realitní kancelář, s.r.o., Klatovská třída 1078/116, 301 00 Plzeň, IČ: 25227041 
Tel: 775 105 999, email: bukovjan@reality11.cz, www.reality11.cz 

 

 

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 

 

         A-reality, realitní kancelář, s.r.o. je vlastníkem realitních kanceláří v Plzni a 

Karlových Varech pod obchodním názvem Reality 11 A-reality a Reality 11 Karlovarsko. 

Společnost je vlastněna jediným společníkem, a to Romanem Bukovjanem, který je také 

jediným jednatelem.  

        Společnost se pohybuje úspěšně na realitním trhu již od roku 1998.  

        Reality 11 je první česká síť realitních kanceláří v České republice. Dbáme na 

dodržování vysokých etických standardů u všech našich kanceláří a obchodníků. Náš 

koncept je založen na principu "Pod křídly zkušených", jednoduše řečeno spojujeme 

realitní kanceláře tak, aby výsledkem byl úspěch, vysoká kvalita a profesionalita, jak na 

poli pracovním, tak i v jednání s klienty. V našich kancelářích se snoubí mnohaletá 

realitní praxe s moderním přístupem k obchodu s nemovitostmi, využívající vlastní 

rozvinutý software napojený na realitní servery a sociální sítě. K naší podnikatelské 

činnosti využíváme veškeré moderní metody, postupy a procesy hodné počátku třetího 

tisíciletí. Dokážeme flexibilně rozhodovat a přizpůsobovat se aktuálním potřebám našich 

klientů, partnerů a trhu, díky jednoduché a transparentní struktuře společnosti. Jako 

jediná realitní síť v ČR inzerujeme na více než 75 realitních serverech. 

      Reality 11 jsou členy Národního realitního holdingu, který založil Realitní komoru 

České republiky a Realitní akademii České republiky. Roman Bukovjan je regionálním 

ředitelem pro Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj sítě Reality 11. 
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V případě Vašeho zájmu poskytneme profesionální služby zahrnující inzerci na více než 

75 realitních serverech, včetně všech nejvýznamnějších (Sreality, reality iDNES , České 

reality apod.), včetně automatického topování, facebookové kampaně, využití párování 

nabídky s poptávkou v rámci celé sítě Národního realitního holdingu. Máme samozřejmě 

vlastního advokáta, který poskytuje komplexní právní služby. Dále exkluzivně 

spolupracujeme s filmovým štábem, který pro nás natáčí a vyrábí profesionální 

videoprohlídky nemovitostí.  

Veškeré služby poskytujeme zásadně na základě exkluzivní zprostředkovatelské 

smlouvy, ve které budou uvedena všechna dojednaná pravidla a také jasný popis námi 

poskytovaných služeb, včetně garance inzerce. 

                                                                         Roman Bukovjan, jednatel 
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