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3-izbový byt na Uzbeckej ulici

  

Cena - Predaj:
149 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava-Podunajské Biskupice
Ulica: Uzbecká

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt
Úžitková
plocha: 89 m2

Na poschodí: 6

Vlastnosti

 Výťah: neuvedené  Okná: plastové
 Vlastníctvo: osobné  Na poschodí: 6

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj 3izbový tehlový/skelet byt v novostavbe na 6. poschodí s výťahom a bezbarierovým
vstupom, výmera bytu je 89 m2 + 11m2 lodžia.Stav Bytu: V byte sú plastové okná so žaluzím a sieťkami proti
hmyzu,  plávajúce  podlahy,  dlažby,  bezpečnostné  dvere.Byt  pozostáva  zo  vstupnej  chodby  vybavenej
vešiakovou stenou a šatníkovou skriňou na mieru,  stavebne oddeleného šatníka,  obývačky a dvoch izieb,
kuchyne so samostatnou komorou.Byt sa ponúka s KL so vstavanými spotrebičmi-sporák, rúra, chladnička s
mrazničkou, umývačka riadu. Spálňa je vybavená vstavanými skriňami.Kúpeľna so sprchovým kútom, vaňou a
dvoma umývadlami. WC je samostatné s umývadlom.Parkovanie je k dispozícii priamo pred domom. K bytu
prislúcha pivnica situovaná na medziposchodí.
Okolie a vybavenosť:  Nehnuteľnosť sa nachádza dobrej lokalite. Mestská časť Podunajské Biskupice disponuje
plnou občianskou vybavenosťou.
Cena nehnuteľnosti je 149 000  €  
Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: Jana Göndörová, gondorova@maximreal.sk, tel: 0915831168
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: Jana Göndörová, gondorova@maximreal.sk, tel: 0915831168



 
 
 
 
 
 
 

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Göndörová Jana
Telefón:  0915831168
E-mail:  gondorova@maximreal.sk



Ďalšie fotografie

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


