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REZERVOVANÉ CALMA | NA PREDAJ: krásny 3-izbový byt s dvoma…

  

Cena - Predaj:
338 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Bratislava II
Obec: Bratislava-Ružinov
Ulica: Tomášikova

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt

Vlastnosti

 Podlahová plocha: 83 m2  Stav: novostavba
 Na podlaží: 2  Počet Balkónov: 0
 Počet Loggií: 0  Počet Terás: 2
 ID: 15

Popis nehnuteľnosti

Realitná  kancelária  Calma  Group  ponúka  exkluzívne  na  predaj  priestranný,  3-izbový  byt  na  Tomášikovej  ulici,
Bratislava. Tento byt je výborná voľba na bývanie a zároveň predstavuje skvelú investíciu na následný prenájom. Byt
sa predáva bez zariadenia. Možnosť zakúpenia parkovacích státi.
 
VÝMERA:
Byt má úžitkovú plochu 83m2 (2x terasa 10,8m2, pivnica 1,5m2).
 
ORIENTÁCIA: JV/SZ  

POSCHODIE:
Byt sa nachádza na 2/5  .

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Vstupná hala, obývačka spojená s kuchyňou, terasa, nočná časť pozostavá z 2 samostatných izieb, z ktorých je
možnosť výjsť na terasu, kúpeľńa s vaňou, samostatné WC.  

VYBAVENIE:
Drevené okná
interiérové žalúzie a sieťky
bezpečnostné dvere



podlaha drevená, kúpeľňa dlažba
kúpeľňa s vaňou
samostatné WC
ústredné kúrenie
k dispozícií pivnica
zariadenie nie je v cene bytu
 
BYTOVÝ DOM:
kolaudácia v roku 2018
železobetónové obvodové múry
tehla vnútorné priečky
bezpečnostný dvere
 
MESAČNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: 140 ,- EUR
 
PARKOVANIE:
Možnosť dokúpiť parkovacie státia v garáži
 
LOKALITA:  Lokalita ponúka v bezprostrednej blízkosti  Kaufland, futbalový štadión Pasienky, Klientské centrum, Fresh
market, R1 - obchodné centrum, jazero Kuchajda, Železničná stanica BA – Nové Mesto, Národný futbalový štadión,
Športová hala Pasienky,  Zimný štadión Ondreja Nepelu,  Billa,  Multifunkčné športové centrum FitCamp Drieňová,
základné školy, škôlky a mnoho ďalších obchodov, reštauračných zariadení a kaviarní. Táto obľúbená mestská časť
Ružinov poskytuje výbornú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje pohodlné bývanie a aktívny život. Táto lokalita patrí
medzi  mestské štvrte s  množstvom zelene,  parkov,  parčíkov a viacerými jazerami,  ktoré poskytujú obyvateľom
priestor na kúpanie, športovanie, prechádzky a relax.
 
DOPRAVNÉ SPOJENIE:
Dostupnosť zástavky MHD hneď pri bytovom dome
 
VÝHODY:
výborná dopravná dostupnosť
kompletná občianska vybavenosť
priestranná terasa so sedením s výhľadom
slnečná strana

CENA: 338.000,- EUR

V cene je zahrnutá provízia realitnej kancelárie, vrátane všetkých poplatkov spojených s prevodom nehnuteľnosti a
kompletný  právny  servis  zabezpečovaný  advokátskou  kanceláriou.  Pri  kúpe  nehnuteľnosti  poskytujeme  finančné
poradenstvo a hypotekárny servis. V prípade investičného záujmu s následným prenájom nehnuteľnosti Vám radi
pomôžeme.
 
KONTAKT:
Mgr. Martina Kohútová
+421 904 220 647
martina.kohutova@calmagroup.sk

Nehnuteľnosť predáva

Maklér:  Mgr. Martina Kohútová
Telefón:  +421904220647
E-mail:  martina.kohutova@calmagroup.sk



Ďalšie fotografie

 

 

 

 



 

 


