V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ – novostavby dvoch 4.izb. RD na susediacich pozemkoch,
vyhotovenie štandard, OP 106 m2, pozemok 600 m2, obec Hviezdoslavov, okr.
DS, od centra BA len 27 km
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 139.900,00 €

Druh nehnuteľnosti: Dom
Počet izieb: 4
Obytná plocha: 106 m 2
Plocha pozemku: 600 m 2
Typ domu: Samostatný
Vek: 0 rokov
Stav: Novostavba
Nadzemných podlaží: 1
Podzemných podlaží: 0
Konštrukcia: Murovaný
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 2019
Počet objektov: 1

Počet bytov: 1
Balkóny: 0
Loggie: 0
Terasy: 0
Pivnice: 0
Pitná voda: Studňa
Plyn: Bez plynu
Odpad: Žumpa
Elektroinštalácia: 230V/400V
Spôsob kúrenia: Ústredné elektrické
Príprava teplej vody: Bojler
Spôsob parkovania: Na pozemku

Podlahy: Dlažba
Okná: Plastové okná
Dvere: Drevené dvere
Strešná krytina: Škridla
Prístupová cesta: Betónová
Počet kúpelní: 2
Počet WC: 2
Typ WC: Splachovacie
Terén: Rovinatý
Umiestnenie objektu: Tichá časť obce
Energetický certifikát: A
Záhrada, Zateplenie, Vaňa klasická,
Sprchovací kút

Ponúkame na predaj 2 novostavby 4-izbových rodinných domov – bungalovy v prevedení štandard v obci Hviezdoslavov, časť Pod vinohradmi. Obec je
vzdialená 25 km od okresného mesta Dunajská Streda a len 27 km od centra Bratislavy (od mestskej časti Podunajské Biskupice je Hviezdoslavov
vzdialený len necelých 15 km). Rodinné domy – bungalovy stoja na susediacich pozemkoch na novej odbočke z hlavnej cesty. Domy sú postavené na
rovinatom pozemku z kvalitných materiálov, múry z kvádrov YTONG, plastové okná s 3-sklom, sú zateplené 12 cm polystyrénom, OV, na podlahách je
vkusná keramická dlažba evokujúca drevené parkety, 2 kúpeľne – jedna so sprchovým kútom, umývadlom a WC, je tu tiež bojler na ohrev teplej vody a
druhá kúpeľňa je s vaňou, umývadlom a WC, v kuchyni je urobená príprava na osaden...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2961


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.
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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

