V NEHNUTEĽNOSTIACH SME DOMA

**Ponúkame na predaj tehlový 2 - izbový byt po rekonštrukcii, 89 m2,
Kukučínova**
Maklér
Milan Vodrážka
0907286399
milan.vodrazka@realitor.sk

Cena: 155.000,00 €
Druh nehnuteľnosti: Byt
Počet izieb: 2
Obytná plocha: 89 m 2
Vek: 1950 rokov
Stav: Kompletná rekonštrukcia
Poschodie: 1 / 3
Vyhotovenie domu: Tehla
Úhrada hypotékou: Možnosť úveru
Rok kolaudácie: 2013

Vybavenie: Zariadený so spotrebičmi
Vlastníctvo: Osobné
Výťah: Nie
Balkóny: 0
Loggie: 0
Terasy: 0
Pivnice: 1 (9 m 2)
Počet kúpelní: 1

Počet WC: 1
Spôsob parkovania: Vyhradené státie
Spôsob kúrenia: Lokálne elektrické
Okná: Drevené okná
Podlahy: Parkety
Zariadenie: Čiastočne zariadený
Energetický certifikát: Nie je
Murované jadro, Špajza / komora,
Mezonet, Internet, Oddelené WC, Sporák,
Linka, Umývadlo vo WC

Ponúkame na predaj tehlový 2 – izbový mezonetový byt, ktorý sa nachádza na Kukučínovej ulici – v centre mesta B.Bystrica. Byt je o výmere 89 m2
prešiel rekonštrukciou: nové rozvody vody + elektriky, drevené podlahy, stierky, prerobená kúpeľňa, nová kuchyňa. Dispozícia bytu: vstupná chodba,
obývacia izba (s krbom), kúpeľňa, WC, špajza, kuchyňa z ktorej sa ide točivým schodišťom do spodnej časti bytu, kde sa nachádza spálňa a WC. Byt
je na vyvýšenom prízemí. K bytu prináleží pivnica (9 m2) a parkovacie miesto v uzamknutom dvore. Byt sa predáva komplet zariadený. Byt je v OV.
Viac informácií nájdete na http://www.realitor.sk/sk/nehnutelnost/2868



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

