V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ – hľadáte 2-generačbé bývanie - ponúkame 6- izb. RD s krásnou
záhradou, zrekonštr., pozemok 2.119 m2, 2 garáže, obyt. plocha 230 m2, Horný
Bar, časť Šuľany, okr. DS - vzdialená len 19 km, od centra BA 36 km
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 139.900,00 €

Druh nehnuteľnosti: Dom
Počet izieb: 6
Obytná plocha: 230 m 2
Plocha pozemku: 2119 m 2
Typ domu: Samostatný
Vek: 39 rokov
Stav: Čiastočná rekonštrukcia
Nadzemných podlaží: 2
Podzemných podlaží: 1
Konštrukcia: Murovaný
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 1978
Počet objektov: 2

Počet bytov: 2
Balkóny: 1 (12 m2)
Loggie: 2 (33 m2)
Terasy: 1 (30 m2)
Pivnice: 1 (70 m2)
Pitná voda: Verejný vodovod
Plyn: Plyn v blízkosti pozemku
Odpad: Žumpa
Elektroinštalácia: 230V/400V
Spôsob kúrenia: Ústredné palivové
Príprava teplej vody: Súbežne s kúrením
Spôsob parkovania: Garáž

Podlahy: Plávajúca podlaha
Okná: Plastové okná
Dvere: Drevené dvere
Strešná krytina: Pozinkovaný plech
Prístupová cesta: Asfaltová
Počet kúpelní: 2
Počet WC: 2
Typ WC: Splachovacie
Terén: Rovinatý
Umiestnenie objektu: Tichá časť obce
Energetický certifikát: Nie je
Terasa, Záhrada, Oplotenie pozemku,
Internet, Dielňa, Záhradný domček, Vaňa
klasická, Sprchovací kút, Oddelené WC,
Linka

Ponúkame na predaj veľký murovaný 6-izbový a 3-podlažný rodinný dom (suterén, prízemie, 1. poschodie) v obci Horný Bar, okr. Dunajská Streda,
čiastočne podpivničený (70 m2), OV, dva samostatné 3-izb.byty (jeden byt na prízemí a druhý byt na 1. poschodí) s 2 samostatnými vchodmi umožňuje
bývanie 2 samostatným rodinám, obytná plocha 230 m2 (prízemie 115 m2, poschodie 115 m2), pozemok 2119 m2, od centra Bratislavy vzdialené 36
km, od centra Dunajskej Stredy len 19 km. Rodinný dom stojí na rovinatom oplotenom pozemku, za domom je veľká záhrada, ktorá je rozdelená na
okrasnú záhradu s ovocnými stromami a vonkajším sedením, na úžitkovú záhradu a ovocný sad a na priestor pre chov domácej hydiny. Dom je
murovaný z kvádrov, vnútorné priečky tehlové, na streche je plech, prešiel čiastočnou re...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2561


Čo získate

bezpečnú kúpu a právnika k dispozícii len
pre vás,
zľavu z ceny a množstvo doplnkových
služieb, na ktoré máte nárok – pýtajte sa
makléra.
www.realitor.sk
info@realitor.sk
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Zavolajte mi keď
sa vám ponuka páči a máte chuť sa o
nehnuteľnosti podrobnejšie porozprávať,
máte pocit, že by vás mohla zaujať aj iná
ponuka, napríklad taká čerstvá, že ešte nie
je ani na internete uverejnená.

„Pracujeme pre vás. Prinášame vám ponuku nehnuteľností s cieľom splniť
vaše sny o bývaní. Vieme ako ich zmeniť na skutočnosť. Veď v
nehnuteľnostiach sme všetci doma.“
Mgr. Attila Mészáros

