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Mezonet na Veľkomoravskej ulici

  

Cena - Predaj:
129 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Malacky
Obec: Malacky
Ulica: Veľkomoravská

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt
Podlahová
plocha: 80 m2

Na poschodí: 0

Vlastnosti

 Výťah: neuvedené  Okná: plastové
 Vlastníctvo: osobné  Na poschodí: 0

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj 3 izbový mezonet na Veľkomoravskej ulici, 80m2 + 11,5 m2 terasa. Nadstavba na pôvodný
bytový dom bola kolaudovaná 2008. V bytovom dome sa nenachádza výťah. Bytová jednotka je rozčlenená na
dennú a nočnú časť so strešnou terasou. Dennú časť bytu tvorí obývacia izba priamo prepojená s kuchyňou s
komorou a jedálenskou časťou, vstupná chodba so samostatným WC. Nočnú časť na poschodí tvorí kúpeľňa s
vaňou a WC, spálňa s  prístupom na terasu a samostatná izba.  Byt  má vlastné kúrenie a ohrev TUV, čo
zabezpečuje nízke prevádzkové náklady. Rýchly prístup do centra, škola, škôlka, potraviny, všetko dostupné do
pár minút. V bytovom dome sú dostupné spoločné priestory pre odkladanie bicyklov a kočíkov. Parkovanie je
možné z oboch strán bytového domu.
Celková cena nehnuteľnosti je 129 000 €  , vrátane všetkých poplatkov,  právneho a hypotekárneho servisu.
Kontakt: Peter Chvála, chvala@maximreal.sk, tel.: 0915 831 165
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.
Kontakt: Peter Chvála, chvala@maximreal.sk, tel.: 0915 831 165



Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Peter Chvála
Telefón:  0915831165
E-mail:  chvala@maximreal.sk



Ďalšie fotografie

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


