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Slnečný 3-izbový byt v Stupave

  

Cena - Predaj:
107 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Malacky
Obec: Stupava

Ulica: Námestie Slovenského
národného povstania

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt
Úžitková
plocha: 65 m2

Na poschodí: 3

Vlastnosti

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

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj slnečný 3-izbový byt s krásnym výhľadom (Pajštún, Kobyla, Rakúsko) v tehlovom bytovom
dome z roku 2006. Byt sa nachádza na ulici Námestie SNP a celková výmera bytu je 65 m2. Byt má veľkú
obývačku spojenú s kuchyňou (orientovaná na východ) a 2 nepriechodné izby (orientované na juh). Nachádza sa
na 3 poschodí z 3. V dome je výťah. Nízke mesačné náklady (cca 120€ pre 2 osoby). Vybavenie bytu: kuchynská
linka so vstavanými spotrebičmi Elektrolux (el. rúra a sporák, digestor a umývačka riadu), vstavané skrine v
obývačke aj spálni, wifi klimatizácia Samsung.
Okolie a vybavenosť:  Nehnuteľnosť sa nachádza dobrej lokalite. Mesto Stupava disponuje plnou občianskou
vybavenosťou. Je ideálne pre rodiny s deťmi. 
Cena nehnuteľnosti je  107 000  € , cena je konečná aj s províziou pre RK
Bližšie info a kontakt: Katarína Uhrínková, asistent@maximreal.sk, tel.: 0915 831 158
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.
Bližšie info a kontakt: Katarína Uhrínková, asistent@maximreal.sk, tel.: 0915 831 158
 
 



Nehnuteľnosť predáva

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



Ďalšie fotografie

 

 

 


