
MaximReal
Dúbravská cesta 2, 84104 Bratislava
Tel. / fax: 02/ 3810 4753, 0911585814
URL: www.maximreal.sk

Krásny 2izbový byt vo Svätom Jure

  

Cena - Predaj:
95 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Pezinok
Obec: Svätý Jur
Ulica: Pannónska

Kategória: Byty
Druh: 2 izbový byt
Podlahová
plocha: 39.99 m2

Na poschodí: 1

Vlastnosti

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

Popis nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Ing.Lucia Lišková
Telefón:  0915831159
E-mail:  liskova@maximreal.sk

Ponúkame na predaj slnečný 2 izbový byt vo Svätom Jure 
Byt sa nachádza v tichej lokalite.  Tehlový bytový dom je 7ročná novostavba.
Dispozícia bytu : Jedná sa o dvojizbový byt  s výmerou 39,99 m2 s veľkou predzáhradkou o výmere 50 m2.  Byt
sa nachádza na prízemí bytového domu na Pannónskej ulici. Vstupná predsieň prechádza do obývacej izby
s kuchyňou odkiaľ je vstup na predzáhradku. Z obývacej izby sa po pravej strane vchádza do menšej chodby
odkiaľ je vstup do šatníku, kúpeľne s WC a rovnako do spálne odkiaľ sa dá vstúpiť  rovnako na trávnatú
predzáhradku.
Nízke mesačné náklady 100 €. Byt je v osobnom vlastníctve  a čaká na nového majiteľa. Možnosť kúpiť aj na
hypotekárny  úver.  Predáva  sa  bez  zariadenia  resp.  podľa  dohody,  samozrejme  ostáva  kuchyňa,  stavané
zariadenie a kúpeľňa. Čo sa týka susedov bezproblémoví, vekovo mladší.  Bezproblémové parkovanie priamo pri
bytovke, resp. v jej blízkosti.
Okolie a vybavenosť: Poteší výborná lokalita s kompletnou občianskou vybavenosťou – pár krokov od domu
budete mať Terno, kaviareň, detské ihriská.  Mesto Svätý Jur disponuje plnou občianskou vybavenosťou. 
Cena nehnuteľnosti je 95.000,-Eur a je konečná, vrátane všetkých poplatkov, právneho a hypotekárneho servisu.
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: Ing. Lucia Lišková, liskova@maximreal.sk, tel: 0915831159
Kompletné info aj tu: http://www.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: Ing. Lucia Liskova, liskova@maximreal.sk, tel: 0915831159


