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Poznejte Půdu v aukci

Jsme internetový aukční portál se zemědělskou půdou. Naší činností je

zprostředkovat prodej zemědělských pozemků formou aukce. Soustředíme se na

celou Českou republiku a nepřijímáme inzeráty s pozemky zatížené exekucí. 

Stojí za námi firma Chenen Agro s.r.o. z Prahy 4. Zajišťujeme jak prodej, tak

případný nákup půdy od založení aukce až po podepsání smlouvy včetně

právnických služeb. Na trhu se zemědělskou půdou jsme už téměř 5 let a stále

nás naše práce baví. Máme v databázi zájemců o zemědělské pozemky na 10.000

investorů, zemědělských družstev i soukromých zemědělců.

Naše hodnoty

Férové jednání se všemi

Mít na mysli hodnotu půdy jako pokladu naší země

Srozumitelný postup aukce

Bezpečný prodej ověřeným uživatelům

Znalost problematiky trhu

Dlouhodobé zkušenosti

zemědělci draží zemědělcům



PORTÁL V  ČÍSLECH

5 let praxe
Roky se pohybujeme v prodejích zemědělské půdy a díky

těmto zkušenostem víme, jakou má půda hodnotu.

800 aukcí

10 000 uživatelů

Na našem portále jsme zprostředkovali přes osm set aukcí

zemědělských pozemků.

Naše newslettery s novinkami o portále a aktuálními

aukcemi chodí do schránky tisícům odběratelů.

prodáno přes 2000 ha
Půda v aukci prodala přes dva tisíce ha půdy zemědělským

družstvům, soukromým zemědělcům a malým investorům.

zemědělci draží zemědělcům



Obchodní tým portálu

Pro co nejpohodlnější prodej i nákup

přes náš portál jsou vám k dispozici dvě

makléřky Ivana a Kateřina. Aukci vystaví

na portále a nastudují veškeré podklady,

aby vám mohly poskytnout podstatné

informace. V případě uskutečnění

prodeje připraví veškerou

dokumentaci a rády poradí s čímkoliv

bude třeba. Obě působí v realitním

oboru více než čtyři roky, a tak vám

dokáží poskytnout potřebné  informace

pro snazší průběh prodeje. 

Propagační tým portálu

O kontakt o zákazníky a o to, abyste se o

nás dozvěděli, se starají Miriam, Petra a

Natálie. Při technických problémech s

webem kontaktujte Miriam. 

Za to Petra se nám stará o naše sociální

sítě a komunikaci s partnery. 

A nakonec Natálie posílá týdenní

newslettery s novinkami na portále a

také píše náš blog.

internetový prodej půdy



Služby portálu
Na našem portále můžete nakoupit i prodat zemědělskou půdu v aukci či

prostřednictvím funkce "kup teď". Probíhající aukce si můžete podrobně prohlédnout

v záložce "aktuální aukce" a prodej pozemku poptat u našich makléřek nebo přímo

formulářem pro odhad ceny v záložce "chci prodat". 

Makléřky jsou vám k dispozici na jakékoliv dotazy, které nenaleznete v sekci "časté

otázky" nebo vám na ně odpovíme některým z našich článků na blogu.

Také se zde můžete přihlásit k odběru newsletteru nebo pro ještě větší výhody se

stát naším registrovaným uživatelem. (výhody najdete v zelené sekci "Registrovat")

Pro koho jsou naše služby?

zemědělce - co chtějí půdu kupovat nebo prodávat

investory - co chtějí uložit své peníze do zemědělské půdy

všechny, co se zajímají o půdu, její cenu, bonitu, vývoj trhu a jiné zajímavosti,

které naleznete na našem blogu, nebo v cenové mapě nabízených pozemků.

internetový prodej půdy



Časté otázky
Účtujete si poplatek za přihození do aukce?
Neúčtujeme. Příhoz je zdarma stejně jako registrace do portálu.

Máte k dispozici pachtovní smlouvy k pozemkům?
Ano, pokud k pozemku náleží, rádi vám ji poskytneme.

Kdo vlastní pozemky v aukci?
Jsme zprostředkovatelský portál, takže naše makléřky zastupují různé
majitele od poptávky až k podepsání smlouvy.

Jak dlouho trvá aukce?
Většinou je aukce spuštěna na tři týdny.

Můžu aukci vyhrát ještě před jejím koncem?
Ano, můžete ji ukončit zakoupením formou "KUP TEĎ".

Můžu prodat svůj pozemek u vás na portále v aukci?
Ano, v sekci "chci prodat" se dozvíte víc. Navíc můžete poptat odhad
ceny vašeho pozemku zdarma.

www.pudavaukci.cz


