
V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

PREDAJ, 3 izbový rekonštruovaný byt, Fončorda, 4. poschodie, lodžia

Maklér

Mgr. Ján Pecník
0918474775
jan.pecnik@realitor.sk

Cena: 159.000,00 €

Druh nehnuteľnosti: Byt
Počet izieb: 3
Úžitková plocha: 68 m
Vek: 45 rokov
Stav: Čiastočná rekonštrukcia
Poschodie: 4 / 9
Vyhotovenie domu: Panel
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 1978

Rok poslednej rekonštrukcie: 2005
Vybavenie: Štandard
Vlastníctvo: Osobné
Výťah: Áno
Balkóny: 0
Loggie: 1 (3 m )
Terasy: 0
Pivnice: 1 (2 m )

Počet kúpelní: 1
Počet WC: 1
Spôsob parkovania: Verejné státie
Spôsob kúrenia: Ústredné plynové
Okná: Plastové okná
Elektroinštalácia: 230V
Zariadenie: Čiastočne zariadený
Energetický certifikát: Nie je

Ponúkame na predaj 3 izbový rekonštruovaný byt na banskobystrickom sídlisku Fončorda, ulica Moskovská. Výmera úžitkovej plochy bytu je 68 m2,
poschodie 4/9. Nehnuteľnosť prešla čiastočnou rekonštrukciou v roku 2005. Orientácia bytu je južná (obývačka, spálňa) a severná (kuchyňa, spálňa).
Bytový dom je panelový, zateplený. K dispozícii je latková pivnica o výmere približne 2 m2. V okolí bytového domu kompletná občianska vybavenosť,
škola, škôlka, oddychové zóny, zeleň, športové ihrisko a podobne.

Viac informácií nájdete na http://realitor.sk/sk/nehnutelnost/3513


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.


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.

www.realitor.sk
info@realitor.sk

Dátum a čas: 23. 5. 2023 21:39
ID ponuky: 3513

„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
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