ViP + video. Byt 1+kk, novostavba 25 m2 , výhodná investícia,
Banská Bystrica - Pršianska terasa

64 998 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

1-izbový byt
Predaj
2

25 m

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:

aktívne

Balkón:

nie

osobné

Výťah:

áno

novostavba
25 m

2

Počet podlaží:

5

Počet izieb:

1

Energetický certifikát:
Zateplený objekt:
Vykurovanie:

B
áno
spoločné

POPIS NEHNUTEĽNOSTI

ID 217
Igor Ambrózy – Expert na reality Vám v zastúpení majiteľa ponúka byt 1+kk v novostavbe , vhodný
na bývanie aj ďalšie prenajímanie v meste Banská Bystrica .

VÝHODY: Hľadáte nehnuteľnosť na investíciu? Ponúkam Vám výbornú investičnú príležitosť s
následným prenájmom. Byt je vhodný napríklad aj ako štartovacie bývanie pre mladých, keď sa chcú

osamostatniť.
VIDEO BYTU je k dispozícii na vyžiadanie, alebo pri osobnom stretnutí.
POPIS NEHNUTEĽNOSTI : Byt sa nachádza na 1. poschodí v novostavbe v bytovom dome s výťahom.
Celková výmera 24,52 m2.
STAV : Takmer štandard - stačí osadiť kuchynskú linku a svietidlá. Toto už v byte je: plávajúce
podlahy, bezpečnostné dvere, sanita v kúpeľni : vaňa, umývadlo a WC, radiátor, dlažba. Predpríprava
na kuchynskú linku a práčku. Optický internet je dovedený do bytu.

DISPOZÍCIA: Byt pozostáva zo vstupnej chodby, kúpeľne s vaňou + WC a obytnej miestnosti s
kuchynským kútom.

MESAČNE NÁKLADY : 80 EUR+ el. energia

LOKALITA: Veľmi dobrá lokalita s výborným parkovaním, tiché prostredie , dobrá dostupnosť do
centra mesta.

Na cene aj obhliadke sa dá dohodnúť, stačí zdvihnúť telefón a zavolať mi na 0948 22 44 24 alebo
napísať mail 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.
Ku kúpe Vám ponúkam vybavenie financovania.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Igor Ambrózy
0948224424
igor@ambrozy.sk

