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Zariadený 2 izbový byt s loggiou na začiatku Petržalky

  

Cena - Predaj:
105 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava-Petržalka
Ulica: Rusovská cesta

Kategória: Byty
Druh: 2 izbový byt
Úžitková
plocha: 40.17 m2

Na poschodí: 2

Vlastnosti

 Výťah: áno  Okná: plastové
 Vlastníctvo: osobné  Na poschodí: 2

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj priestranný 2izbový byt v obľúbenej časti Petržalky na Rusovskej ceste. Byt je juhozápadne
orientovaný,  slnečný. Nachádza sa na  2 nadzemnom podlaží. Do bytu sa vchádza menšou vstupnou chodbou, z
ktorej je vstup do priestrannej samostatnej spálne s murovaným šatníkom. Vstup do obývacej izby spojenej s
kuchynským kútom je otvorený z chodby. Z obývacej izby - priestranná loggia orientovaná na Rusovskú cestu.
Loggia je otvorená, nie je zasklená. Byt sa predáva kompletne zariadený. Celková výmera 40,17m2. Byt je voľný,
bez  tiarch,  vhodný  k  okamžitému nasťahovaniu.  Rusovská  cesta  je  obľúbenou lokalitou  pre  svoju  skvelú
dostupnosť do centra mesta, rovnako aj na diaľnicu, či do Rakúska. V bízkom okolí  sa nachádza nákupné
centrum Aupark, ktoré zastrešuje všetky potrebné obchody a služby. V neďalekom okolí je vlaková stanica,
zdravotné stredisko, benzínová pumpa, veľké tesco, terno a pod. Byt je vhodný pre mladý pár. Treba vidieť!
Okolie a vybavenosť:   Nehnuteľnosť sa nachádza dobrej  lokalite.  Mestská časť Petržalka  disponuje plnou
občianskou vybavenosťou.  
Cena nehnuteľnosti je 105.000,- Eur. 
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: Gabriel Haba, haba@maximreal.sk, tel: 0915 831 166
Kompletné info aj tu: http://maximreal.sk
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: Gabriel Haba,  haba@maximreal.sk, tel: 0915 831 166
 

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Gabriel Haba
Telefón:  0915831166
E-mail:  haba@maximreal.sk



Ďalšie fotografie

 

 

 

 



 


