Predané. Video a 3D. Bungalov 4+kk nový, nízke náklady, ticho
a krásny výhľad, Zvolen - Lieskovec

1€
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Zvolen

Obec:

Lieskovec

Ulica:

Hájik

Druh:

Domy

Typ domu:

Rodinný dom

Typ:
Úžitková plocha:

Predaj
600 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:
Plocha pozemku:
Zastavaná plocha:
Počet izieb:

aktívne

Počet kúpeľní:

osobné

El. napätie:

novostavba
600 m2

Voda:

1
230V
studňa

Krb:

áno

600 m

2

Kanalizácia:

áno

110 m

2

Zateplený objekt:

4

Vykurovanie:

nie
vlastné

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
ID 92
Video a 3D. Bungalov 4+kk nový, nízke náklady, ticho a krásny výhľad, Zvolen - Lieskovec

Igor Ambrózy – expert na reality vám ponúka v exkluzívnom zastúpení majiteľa krásne zariadený
bungalov – novostavbu v obci Lieskovec neďaleko Zvolena.

Viac foto a video, pôdorys a 3D sken a virtuálnu prehliadku nájdete na ViPreality bodka eu

Viete si predstaviť:
- že len teraz máte možnosť získať nový bungalov už dokončený na super mieste? skolaudovaný v
2013, zateplený v 2016;
- že tento dom má nízke náklady len do 1 € za všetky energie a kúrenie?
- že pozemok cca 600m2 je krásne vyzdobený rastlinami a trávou?
- že môžete získať moderne zariadený a účelne rozdelený dom na dennú a nočnú zónu?
- že môžete získať dom v tichom prostredí s krásnym výhľadom vychutnávať si kľud?
- že môžete získať dom a dve terasy k tomu? Jedna veľká slnečná a zastrešená, druhá s grilovaním v
altánku?
- že k domu získate detský hrad a preliezačky pod lesom v tichom a krásnom prostredí?
- že vaše deti raz budú vyrastať v kľude a bezpečí len 3min. autom od Zvolena?
- že toto všetko môžete mať hneď bez starostí s výstavbou a zemnými prácami?
+ k dispozícii aj kompletná fotodokumentácia rozvodov elektriky, kanalizácie, podlahového kúrenia...

Ak si to viete predstaviť a táto ponuka vás zaujala, tak neváhajte a zavolajte alebo napíšte mi ešte
dnes a dohodnite si stretnutie. Na stretnutí vám rád poviem o tejto ponuke viac.

Ponuka je vhodná napr. pre mladú rodinu, ktorá chce mať svoje vysnívané bývanie už hotové a chce
sa rovno nasťahovať.

Predsa len, bývanie v dome má svoje čaro. Štatisticky sú ľudia bývajúci v dome spokojnejší oproti tým
v paneláku.

Tiež sa zamyslite nad tým, že ak táto ponuka zaujala vás, či zaujme aj ďalších záujemcov. Ak vám
z toho vyjde, že áno, tak naozaj nie je dôvod s váhaním.

Volajte, píšte:
Igor Ambrózy 0948 22 44 24, igor@ambrozy.sk

© Všetky texty, obrázky, fotografie, videá, virtuálne prezentácie a 3Dprehliadky v inzercii a ďalšie tu
uverejnené informácie, podliehajú
autorským právam spoločnosti Amigo Real, s.r.o. Reprodukcia alebo opätovné použitie celku, alebo
jeho častí nie je povolené bez písomného
povolenia spoločnosti Amigo Real, s.r.o.
Energetický certifikát nie je vytvorený. Viac info telefonicky alebo mailom.
Volať prosím denne do 18.00, po tomto čase už nemusí byť telefón "po ruke" :-)
Ozvem sa Vám hneď druhý deň. Vďaka za porozumenie. ID 92
Viac foto aj video nájdete pod vyššie uvedeným číslom ponuky ( ID ... ) na vipreality bodka eu

Táto ponuka je zaradená vo výmennom systéme Realitnej únie SR, MLS DX.
DX je v percentách :-)

Garantujeme dohodu najlepšej ceny!

U nás máte možnosť využiť bezplatné poradenstvo o možnostiach financovania už od 1,19% !
Nás špecialista spolupracuje s 11-timi bankami a vie vybrať tú najlepšiu ponuku šitú Vám na mieru :)
Bezplatná starostlivosť po skončení fixácie, aj s poistením pri strate zamestnania.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Igor Ambrózy
0948224424
igor@ambrozy.sk

