V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ – starší 4 - izb. RD, čiastočná rekonštr., ÚP 100 m2, veľký pozemok
743 m2, garáž, obec Okoč, časť Opatovský Sokolec, Družstevná ul., okr. DS vzdialená len 19 km
Maklérka
Mgr. Eva Kelemenová
0914201871
eva.kelemenova@realitor.sk

Cena: 63.900,00 €

Druh nehnuteľnosti: Dom
Počet izieb: 4
Obytná plocha: 100 m 2
Plocha pozemku: 743 m 2
Typ domu: Samostatný
Vek: 60 rokov
Stav: Pôvodný
Nadzemných podlaží: 1
Podzemných podlaží: 0
Konštrukcia: Murovaný
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Počet objektov: 2

Počet bytov: 1
Balkóny: 0
Loggie: 0
Terasy: 0
Pivnice: 0
Pitná voda: Verejný vodovod
Plyn: Zavedený plyn
Odpad: Kanalizácia
Elektroinštalácia: 230V/400V
Spôsob kúrenia: Lokálne elektrické
Príprava teplej vody: Bojler
Spôsob parkovania: Garáž

Podlahy: PVC
Okná: Pôvodné okná
Dvere: Drevené dvere
Strešná krytina: Škridla
Prístupová cesta: Asfaltová
Počet kúpelní: 1
Počet WC: 1
Typ WC: Splachovacie
Terén: Rovinatý
Umiestnenie objektu: Tichá časť obce
Energetický certifikát: Nie je
Záhrada, Oplotenie pozemku, Sprchovací
kút, Sporák, Linka

Ponúkame na predaj starší, čiastočne zrekonštruovaný 4-izb. rodinný dom na oplotenom pozemku, murovaný, úžitková plocha 100 m2, veľký pozemok
743 m2, so samostatným dvomi vstupmi do domu, záhrada, OV, garáž, odporúčaná je investícia do rekonštrukcie domu. Rodinný dom sa nachádza v
obci Okoč, časť Opatovský Sokolec na Družstevnej ul. Rodinný dom je podlhovastého tvaru, takže z chodby, ktorá ide pozdĺž celého domu sa postupne
vchádza do všetkých miestností v dome. Dom má lokálne vykurovanie, akumulačné kachle a kachle na pevné palivo, voda je z obecného vodovodu, k
dispozícii je taktiež vlastná studňa, ktorá sa dá využívať na polievanie záhrady, napojený je na miestnu kanalizáciu, v dome je plynová prípojka, na
podlahách je drevená palubovka, PVC a dlažba, okná sú pôvodné drevené s vonk...
Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/2983


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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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

