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Luxusný,slnečný 4 izbový byt

  

Cena - Predaj:
139 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava-Podunajské Biskupice
Ulica: Bieloruská

Kategória: Byty
Druh: 4 izbový byt
Podlahová
(Úžitková)
plocha:

81.8 m2

Na poschodí: 3

Vlastnosti

 Výťah: áno  Okná: plastové
 Vlastníctvo: osobné  Na poschodí: 3

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj 4-izbový byt (plocha bytu je 81,80 m2 + pivnica 4,5 m2 + 6,10 m2 loggia  )- na 3/6
poschodí zatepleného panelového domu na Bieloruskej ulici v Podunajských Biskupiciach s výťahom.
Rekonštrukciou prešli  kompletne rozvody vody, odpadov, elektriny a plynu. Nové sú tiež všetky radiátory,
stierky. Kúpeľňa so sprchovým kútom, WC so spŕškou, plne vybavená kuchyňa. Pozdĺž obývačky a spálne sa
tiahne balkón dlhý vyše 6m, južná strana. Spálňa disponuje veľkým šatníkom, spojeným so vstavanou skriňou.
Jedna detská izba je vybavená vstavanou skriňou a druhá izba ďalším veľkým šatníkom. Všade sú plastové okná,
nové interiérové dvere, dvoje sú z praktických dôvodov posuvné. Nové bezpečnostné 9-bodové vchodové dvere.
K bytu patrí pivnica cca 4,5 m2. Výhodu je tiež, že o teplú vodu a vykurovanie sa stará ich vlastná kotolňa.
Mestská  časť  Podunajské  Biskupice  disponuje   úplnou  občianskou  vybavenosťou,  v  lokalite  je  niekoľko
nákupných centier, na šport, relax. V blízkosti sa nachádzajú tiež školy, škôlky, k dispozícii sú tiež detské ihriská,
lekáreň, kultúrny dom.
Cena nehnuteľnosti je 139 000 €  
Kontakt: Alexandra Lesková, leskova@maximreal.sk, tel.: 0915 831 163
Nájdete nás aj na facebooku – Maxim Real FCB –  kde, je pravidelne prezentovaná naša ponuka nehnuteľností.
Prečo kupovať nehnuteľnosť prostredníctvom realitnej kancelárie MaximReal?
Okrem bezplatného právneho servisu, spracovania kúpno-predajných zmlúv , spracovania návrhu na vklad do
katastra, hradíme tiež poplatky za podanie návrhu na vklad do katastra, správne poplatky za výpis z listu
vlastníctva a poplatky za podpisy na kúpnych zmluvách. K dispozícii je Vám hypotekárny špecialista, ktorý
pohodlne zariadi Vašu hypotéku a vo väčšine prípadov dojednáva výhodnejšie podmienky, ako keď si klient
hypotéku vybavuje sám. Jeho služby sú pre Vás zdarma a navyše máte v tomto prípade aj znalecký posudok
zdarma. Kompletný servis máte vyriešený pohodlne a bezpečne , list vlastníctva znejúci na Vaše meno Vám
osobne doručíme.



Kontakt: Alexandra Lesková, leskova@maximreal.sk, tel.: 0915 831 163
 

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Alexandra Lesková
Telefón:  0915831163
E-mail:  leskova@maximreal.sk



Ďalšie fotografie

 

 

 


