V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

Predáme 1i byt v novostavbe s garážovým státím v cene, Dúbravka, ul.
Nejedlého, Bratislava
Maklér
Mgr Attila Mészáros
0905428163
attila@realitor.sk

Cena: 95.999,00 €
Druh nehnuteľnosti: Byt
Počet izieb: 1
Obytná plocha: 33 m 2
Vek: 5 rokov
Stav: Novostavba
Poschodie: 11 / 12
Vyhotovenie domu: Betón
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 2013

Vybavenie: Zariadený so spotrebičmi
Vlastníctvo: Osobné
Výťah: Áno
Balkóny: 1 (4 m 2)
Loggie: 0
Terasy: 0
Pivnice: 0
Počet kúpelní: 1
Počet WC: 1

Spôsob parkovania: Garážové státie
Spôsob kúrenia: Ústredné
Okná: Plastové okná
Dvere: Drevené dvere
Elektroinštalácia: 230V
Podlahy: Plávajúca podlaha
Zariadenie: Zariadený
Energetický certifikát: B
Bezpečnostné dvere, Káblová TV, Internet,
Vaňa klasická, Oddelené WC, Chladnička,
Mikrovlnka, Sporák, Linka, Kuchynský kút

Predáme 1i byt s vlastným garážovým státím v novostavbe v Dúbravke na ulici Nejedlého v Bratislave. Byt na 11. poschodí (11/12) je orientovaný na
východ má výmeru 33 m2. Oceníte jeho skvelú dispozíciu. Kúpeľňa, samostatné WC aj tzv. open space izba s kuchynským kútom sú prístupné z
chodby. Balkón (4m2) je prístupný z izby s panoramatickým výhľadom na Kamzík. Do bytu sa pohodlne bezbariérovo dostanete vďaka dvom
výťahom, ktorými sa zveziete aj do podzemnej garáže k vlastnému parkovaciemu státiu, ktoré je v cene bytu. Nebudete tak mať žiadny problém s
parkovaním a ani s dopravou vďaka blízkosti výjazdu na diaľnicu. V lokalite je plná občianska vybavenosť vrátane dobrého dopravné spojenia MHD
(električka 4,5 autobus 20,23,26,36,84,123 a N21). Okná sú plastové, interiérové dvere dreven...
Viac informácií nájdete na http://www.realitor.sk/sk/nehnutelnost/2856



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

