BEDES | Zrekonštruovaný 4i byt, LOGGIA, Zapotôčky

116 000 €
Kraj:

Trenčiansky kraj

Okres:

Prievidza

Obec:

Prievidza

Ulica:

E.M. Šoltésovej

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

4-izbový byt
Predaj
85 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

aktívne

Počet kúpeľní:

Vlastníctvo:

osobné

Výťah:

Stav:

po rekonštrukcii

Káblová televízia:

Celková plocha:

85 m2

Parkovanie:

Úžitková plocha:

85 m2

Voda:

Typ poschodia:
Poschodie:
Loggia plocha:
Loggia:
Počet podlaží:
Počet izieb:
Kúpeľňa:

posledné poschodie
4
3,5 m

2

áno

Zariadenie:
Inžinierske siete:

áno
áno
verejné
verejný vodovod
čiastočne
áno

Internet:

áno - wi-fi

Materiál:

panel

4

Zateplený objekt:

4

Vykurovanie:

vaňa

1

Pivnica:

áno
spoločné
áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Predstavujeme Vám novinku v podobe 4i bytu na Zapotôčkoch na ulici Šoltésovej. Jedna z najlepších
lokalít v tejto mestskej časti, s prihliadnutím na prijateľné parkovanie a kompletnú občianskú
vybavenosť v blíkosti 4 poschodového bytového domu.
Dispozične byt tvorí veľká vstupná chodba so vstavaným šatníkom, priestranná obývacia
miestnosť,2 nepriechodné samostané izby, hlavná spálňa, zrekonštruované murované jadro a krásna
nová kuchyňa s loggiou. Potešia zabudované kuchynské spotrebiče, úložné priestory na mieru či nové

obložky a interérové dvere.
Byt je veľmi udržiavaný, pripravený na bývanie a je určený pre početnejšiu domácnosť. Celkové
mesačné náklady sa pohybujú na úrovni 200EUR/ s preplatkom.
Jedná sa o výbornú nehnuteľnosť, dostatok parkovacích miest, len 4 poschodová zateplená panelová
bytovka, skvelý udržiavaný stav s príjemnou rekonštrukciou.
Viac informácií a dohodnutie obhliadky na tel. č. 0910 553 554.
Cena je konečná a zahŕňa všetky služby spojené s prevodom nehnuteľnosti, vrátane katastrálnych
poplatkov, právneho servisu či hypotekárneho poradenstva.
Vykročte k Vášmu novému bývaniu s BEDES Reality s istotou a bez starostí. Naši makléri budú s Vami
počas celého procesu od začiatku až do konca. Pre nás je dôležitá Vaša maximálna spokojnosť. Teší sa
na Vás náš tím BEDES.
Fotografie a text sú autorským dielom a majetkom spoločnosti BEDES Reality.
Predávate nehnuteľnosť? Sem s ňou

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Daniel Mečiar
0910553554
meciar@bedes.sk

