REZERVOVANÉ-Novostavba 2+1, tehlový byt, 49 m2 v centre
mesta, vhodný aj na investíciu- Banská Bystrica

114 899 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Predaj
49 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:
Počet izieb:

aktívne

Balkón:

osobné

Počet kúpeľní:

novostavba
49 m2
2

nie
1

Výťah:

áno

Zateplený objekt:

áno

Vykurovanie:

vlastné

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
ID 270
REZERVOVANÉ.
Igor Ambrózy – Expert na reality Vám v zastúpení majiteľa ponúka na predaj tehlový byt v
novostavbe , vhodný na bývanie aj ďalšie prenajímanie v centre mesta Banská Bystrica .

VIAC FOTO + VIDEO+ 3D prehliadka : https://ambrozy.sk/byt-prior

Hľadáte bývanie v centre mesta ? Alebo chcete investovať a zhodnotiť svoj majetok?
Ponúkam príjemný tehlový byt, ktorý ešte vonia novotou a nachádza sa v žiadanej lokalite.
Perfektná poloha bytu, priamo v centre mesta a rezidenčné parkovanie.
Byt je možné jednoduchou úpravou zmeniť na dvojizbák (viď.podorys), ktorý by mal obývaciu izbu ,
kuchyňu a samostatnú spálňu.
Napr. v Bratislave sú takéto menšie byty najžiadanejšie. Prečo by nemohli byť aj v BB?

Podlahová plocha bytu predstavuje 49,4 m2. Nachádza sa na prízemí v zateplenom tehlovom
bytovom dome s výťahom, kolaudovanom v roku 12/2018.
Byt má vlastné vykurovanie, ktoré je zabezpečené plynovým kotlom.

Dispozícia:
Byt pozostáva z chodby, kúpeľne so sprchovým kútom a WC, kuchyne, priestrannej izby. Podlaha
v izbe a kuchyni je plávajúca, v kúpeľní je dlažba.

Mesačné náklady: 100 Eur / mes. - elektrika, voda, plyn

Predáva sa so zariadením. Všetko zariadenie je už zahrnuté v cene.

Na cene aj obhliadke sa dá dohodnúť, stačí zdvihnúť telefón a zavolať na 0948 866 822 alebo napísať
mail info@vipreality.eu

© 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:

Katarína Valachová
0948866822
info@vipreality.eu

