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2-izbový byt vo Svätom Jure Rezervovaný

Cena - Predaj:
91 000,00 €
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Pezinok

Obec:

Svätý Jur

Ulica:

Svätý Jur

Kategória:

Byty

Druh:

2 izbový byt

Podlahová
plocha:

39.95 m2

Na poschodí:

1

Vlastnosti
Výťah:
Vlastníctvo:

neuvedené
osobné

Okná:
Na poschodí:

plastové
1

Popis nehnuteľnosti
Ponúkame na predaj 2-izbový byt so zariadením vo Svätom Jure: Užitková plocha: 39.95 m2 Poschodie: Prízemie
Terasa: 5.89 m2 Predzáhradka: 10,52 m2 s umelým trávnikom Celková plocha bytu: 45.84 m2 parkovacie
miesto: v cene Štandard bytov : Podlahy : - obytné miestnosti - plávajúca laminátová podlaha - WC + kúpeľňa podlaha - keramická dlažba - chodba, sklad - keramická dlažba - terasa - mrazuvzdorná dlažba na ktorej je
polozená drevena terasova podlaha Výplne otvorov : - okná v bytoch plastové s izolačným dvojsklom k = 1,1
W/(m2K) so žaluziami - strešné okná VELUX - vstupné dvere do bytov bezpečnostné (bezpečnostnú vložku si
dodá budúci vlastník) - interiérové dvere plné, fóliované, s imitáciou dreva, s obložkovými zárubňami
Vykurovanie : - nainštalovaným meračom tepla priamo v byte - radiátory sú vybavené termostatickými ventilmi
- vlastné kúrenie (plyn) Vybavenie - kúpeľňa + WC : - vaňa - umývadlo keramické - batérie pochrómované rebríkový radiátor - WC Iné vybavenie: - ventil studenej vody pre napojenie práčky - odpad pre práčku telefónna prípojka v byte, ukončená v rozvodnej skrini v miestnosti merania na prízemí - káblový rozvod na
príjem televízneho signálu v celom dome, so zásuvkou TV v byte a s ukončením v rozvodnej skrini na prízemí v
miestnosti merania - domáci telefón s audiovrátnikom Zariadenie bytu: - Vstavané skrine (na chodbe a spálni) chladnička - kuchynská linka s elektrickou rúrou, varnou doskou, vstavanou umývačkou riadu v tvare L s
barovým pultom a 3 stoličkami - obyvacia
izba s gaučompredáva
v tvare L (kombinácia umelej kože s látkou) a so
Nehnuteľnosť
stropným ventilátorom - spálňa s posteľou z masívu a matracom Dormeo - kúpelňa so skrinkou nad pračku, pod
umývadlo a na prádlo (viď foto) - terasový nábytok z masívu
Maklér: Ing.Lucia Lišková
Obec Svätý Jur disponuje úplnou občianskou vybavenosťou, v lokalite je niekoľko nákupných centier, na
Telefón:
0915831159
šport,
relax.
V blízkosti sa nachádzajú tiež škola, škôlka, k dispozícii sú tiež detské ihriská, lekáreň, kultúrny dom.
E-mail: cena
liskova@maximreal.sk
Celková
nehnuteľnosti je 91 000 € , vrátane všetkých poplatkov, právneho a hypotekárneho servisu.
Bližšie info a kontakt: Ing. Lucia Líšková, liskova@maximreal.sk, tel.: 0915 831 159
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

