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Mezonetový byt s nádychom domu rezervovaný

  

Cena - Predaj:
159 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Malacky
Obec: Stupava
Ulica: Ulica Jána Ondruša

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt
Podlahová
plocha: 86 m2

Na poschodí: 1

Vlastnosti

 Výťah: neuvedené  Okná: plastové
 Vlastníctvo: osobné  Na poschodí: 1

Popis nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Katarína Uhrínková
Telefón:  0915 831 158
E-mail:  asistent@maximreal.sk

Ponúkame na predaj 3 izbový mezonetový byt s nádychom domu, v kľudnej lokalite s predzáhradkou v Stupave
na ulici. Jána Ondruša.
Dispozícia:  na prízemí sa nachádza chodba, šatník,  samostatné WC s umývadlom, obývacia izba s kuchyňou a
jedálňou. Z obývacej izby je prístup do upravenej záhradky so zastrešenou terasou a s výmerou 55 m2.
Na poschodí sa nachádzajú 2 priestranné izby, jedna je využívaná ako detská izbička a druhá rodičovská izba
má aj balkón a vstavaný šatník. Kúpeľňa s hydromasážnou vaňou a toaletou.
Celková výmera bytu je 85,50 m2 + predzáhradka 55 m2.
Predzáhradka  je  oplotená,   je  na  nej  vysadené ovocie,  z  čoho  budú mať  veľkú  radosť  najmä deti.   Na
predzáhradku sa dá ísť z ulici i z obývačky. Pre väčší pokoj a kľud je altánok uzatvárateľný,  čo umožňuje
rodinke aj v horšom počasí tráviť čas na predzáhradke.
Byt má veľmi nízke mesačné náklady: 110€ mesiac,  má vlastný plynový kotol,  prízemie domu je vyhrievané
podlahovým kúrením a v horných izbách sú radiátory.
V byte boli použite nadštandardné materiály,  byt pôsobí veľmi teplo a príjemne. 
Stačí sa len nasťahovať.
K bytu prislúchajú 2 parkovacie miesta pred domom.
Ideálny je pre rodiny s deťmi, nakoľko v blízkosti sú materské školy, základná škola, zdravotné stredisko, detské
ihrisko,  banky,  zastávka  SAD,  Billa  a  pod.  Stupava  má  dobrú  kompletnú  občiansku  vybavenosť.  Vďaka
privádzaču na  diaľnicu  má aj  výhodnú polohu na  prístup  do  Bratislavy.  K  bytu  je  pivnica  a  skladovacie
miestnosti + záhrada s altánkom a  miestom na oddych.
Celková cena nehnuteľnosti je 159 000 € , vrátane všetkých poplatkov,  právneho a hypotekárneho servisu.
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: Katarína Uhrínková, asistent@maximreal.sk, tel: 0915 831 158
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.
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: Katarína Uhrínková, asistent@maximreal.sk, tel: 0915 831 158

 
 
 
 
 
 
 
 


