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BORY HOME 2- izbový byt na ulici Hany Ponickej - NOVINKA

  

Cena - Predaj:
155 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava IV
Obec: Bratislava-Lamač
Ulica: Hany Ponickej

Kategória: Byty
Druh: 2 izbový byt
Podlahová
plocha: 53.8 m2

Na poschodí: 1

Vlastnosti

 Stav: novostavba  Výťah: áno

Popis nehnuteľnosti

Ponúkame na predaj 2-izbový byt v novostavbe Bory Home na ulici Hany Ponickej, celková výmera bytu je 53,80
m² + pivnica 1,35 m² a loggia 9,69 m². Byt sa nachádza na 1  nadzemnom podlaží v päť poschodovom bytovom
dome. Je nezariadený, bez kuchyne.
Dispozícia: vstupnú chodba, spálňa, obývacia izba s kuchyňou s prístupom na 9,69 m2 loggiu, samostatná
kúpeľňa s vaňou a samostatné WC. V byte sú bezpečnostné protipožiarne dvere.
Možnosť dokúpiť vonkajšie parkovacie miesto v sume 6.000,-eur.
V  okolí  bytového  domu  sú  detské  ihriská,  nákupné  centrum  Bory  Mall,  momentálne  prebieha  výstavba
nemocnice a škôlky jedná sa o žiadanú novostavbu s kompletnou občianskou vybavenosťou V tesnej blízkosti sú
obchody, kino, reštaurácie, kaviarne, detský svet.
Prečo kúpiť túto nehnuteľnosť:
- kvalitná novostavba
- všetka občianska vybavenosť je na dosah ruky
- nízke mesačné náklady

Cena nehnuteľnosti je 155.000,-Eur v ktorej sú zahrnuté aj všetky poplatky, právny a hypotekárny servis.
Bližšie info a kontakt: Katarína Uhrínková, asistent@maximreal.sk, tel.: 0915 831 158
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

 

 

 

 



 

 

 

 



 


