V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

REZERVOVANÉ – 2 - izb. byt s príjemnou atmosférou obkolesený trávnikom,
62 m2, krytá terasa, vyhradené parkovanie, ÚP 70 m2, pozemok 135 m2, obec
Zálesie, okres Senec, len 10 km od BA - Vrakuňa
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 105.900,00 €

Druh nehnuteľnosti: Byt
Počet izieb: 2
Obytná plocha: 62 m 2
Vek: 9 rokov
Stav: Novostavba
Poschodie: 0 / 2
Vyhotovenie domu: Tehla
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 2014

Vybavenie: Štandard
Vlastníctvo: Osobné
Výťah: Nie
Balkóny: 0
Loggie: 0
Terasy: 1 (6 m2)
Pivnice: 0
Počet kúpelní: 1
Počet WC: 1

Spôsob parkovania: Vyhradené státie
Spôsob kúrenia: Ústredné plynové
Okná: Plastové okná
Dvere: Drevené dvere
Podlahy: Plávajúca podlaha
Zariadenie: Čiastočne zariadený
Energetický certifikát: A
Murované jadro, Bezpečnostné dvere,
Klimatizácia, Káblová TV, Internet,
Zateplenie, Vaňa rohová, Oddelené WC,
Chladnička, Mikrovlnka, Sporák, Linka,
Umývadlo vo WC

Ponúkame na predaj novostavba 2-izb. bytu obklopeného záhradou na oplotenom rovinatom pozemku v centre obce Zálesie, Muškátová ul., okr. Senec
s vyhradeným parkovacím miestom. Byt sa nachádza na prízemí v dome s 3 bytmi, je v OV, stavebný materiál tehla, zateplená stavba, energetický
certifikát A, je napojený na obecný vodovod, odpad je riešený čističkou odpadových vôd, ktorá je pre celý blok domov, úžitková plocha 68 m2, z toho
záhradná terasa 6 m2, obytná plocha bytu 62 m2, pozemok 135 m2. V byte sú plastové okná so žalúziami, plávajúce podlahy a dlažba, v kúpeľni je
rohová vaňa, umývadlo a priestor na práčku, vykurovaný je plynovým kotlom Wiessmann, ktorý je umiestnený vo vstupnej hale, teplá voda súbežne s
kúrením, v samostatnom WC je umývadlo, kuchyňa s kuchynskou linkou a vstavan...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2974


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
Dátum a čas: 18. 9. 2019 17:24
ID ponuky: 2974



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

