Byt - 3- izbový: MTD reality Vám ponúkajú na predaj , slnečný 3- izbový byt s balkónom
po kompletnej a kvalitnej rekonštrukcií vo vynikajúcej lokalite mesta Poprad sídl. starý
Juh.
Ponuka číslo: 1310 (PREDAJ), pridaná 9.01.2019
Lokalita: Poprad, Poprad, Šrobárova
Cena: 92 000,00 € Rozloha: 68 m²
- REZERVOVANÉ Poschodie: 2/7
Výťah: áno
Úžitková plocha: 68 m²
Počet izieb/ kúpelní/ WC: 3/1/1
Balkón: áno
Pivnica: áno
Plastové okná: áno
Nepriechodné izby: áno
Prerobená kúpeľna: áno
Sprchový kút: áno
MTD reality Vám ponúkajú na predaj , slnečný 3- izbový byt s balkónom po kompletnej a kvalitnej rekonštrukcií vo vynikajúcej
lokalite mesta Poprad sídl. starý Juh. Byt sa nachádza na 2. podlaží 8- poschodového bytového domu na ul. Šrobárová. Byt
prešiel stavebnou rekonštrukciou v ktorej boli urobené dispozičné zmeny bytu. Kúpeľňa bola preložená čím nám vznikla
priestrannejšia kuchyňa, samostatné WC, presklená kúpeľňa, vstupná chodbou, tri nepriechodné izby s južnou orientáciou. V
byte sú nové plastové okná, plávajúce podlahy, vchodové bezpečnostné dvere, interiérové dvere. V kuchyni je nová kuchynská
linka, ktorej súčasťou je plynová varná doska s elektrickou rúrou, odsávač pár, umývačka riadu. V rámci novej elektroinštalácie
boli vymenené elektrické rozvody v kuchyni a v kúpeľni. V jednej z troch izieb sa nachádza vstavaná skriňa. K bytu prislúcha
pivnica na prízemí bytového domu. Zateplený bytový dom, vymenené stúpačky, slušný vchod. Možnosť financovania
hypotekárnym úverom. Cena za nehnuteľnosť zahŕňa kompletný právny a administratívny servis, poplatok pri podaní návrhu na
vklad vlastníckeho práva a poplatky spojené s úradným overením podpisov na zmluvách ako aj províziu RK. Nemusí byť
konečná a bude stanovená na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim. Naša realitná kancelária je členom Realitnej
únie Slovenskej Republiky a riadi sa Realitným kódexom vydaným Realitnou úniou. Sme s Vami počas celého predaja a kúpy
Vašej nehnuteľnosti. Chceme Vám uľahčiť predaj alebo kúpu Vašej nehnuteľnosti tak využite naše skúsenosti! Viac informácií
na tel. čísle: Bližšie info: 0917757338
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