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 CALMA | NA PREDAJ: 4-izbový rodinný dom s veľkým pozemkom,…

  

Cena - Predaj:
298 000,00 €

Kraj: Trnavský kraj
Okres: Trnava
Obec: Voderady
Ulica: Školská

Kategória: Domy a vily

Vlastnosti

 Stav: novostavba  Izieb: 4
 Podlahová plocha: 166 m2  Plocha pozemku: 874 m2

 Energetický certifikát:  Počet Balkónov: 0
 Počet Loggií: 0  Počet Terás: 0
 ID: 14

Popis nehnuteľnosti

Realitná kancelária Calma Group ponúka na predaj slnečný, priestranný 4 izbový rodinný dom s veľkým pozemkom na
Školskej ulici vo Voderadoch.
 
VÝMERA: úžitková plocha je 166 m2 a výmera pozemku 874 m2
 
DOM:
strecha plochá
plastové okná
studňa (15m)
pripojenie na všetky inžinierske siete: voda, elektrina, kanalizácia, plyn je na pozemku v prípade záujmu
orientácia JZ
počet podlaží 2
podlahové kúrenie so samostatným ovládaním v každej miestnosti
kolaudácia v roku 2012

VYBAVENIE:
kuchynská linka
alarm
kamerový systém



bezpečnostné dvere
zimná záhrada so saunou
parkovanie
proti slnečné fólie
interiérové žalúzie
sieťky
klimatizácia
samostatne montovaná garáž
čiastočne zariadený (možnosť dohody s majiteľom) 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Prízemie – predsieň, obývacia izba, kuchyňa, zádverie, schodisko, izba, kúpeľňa s WC, zimná záhrada, terasa
Poschodie – dve samostatné izby, chodba, kúpeľňa s WC a balkón
 
PARKOVANIE: možnosť parkovať na pozemku
 
LOKALITA:
Voderady sa vyznačujú dobrou občianskou vybavenosťou vrátane škôl, škôlok a ihrísk, kostol, obchody, ale medzi
veľké lákadlá patrí  aj rozľahlý park a nádherný zrekonštruovaný kaštieľ. Výhodou je blízkosť Trnavy, dostupnosť
Bratislavy či Senca a priame napojenie na diaľnicu D1.
 
VÝHODY:
veľký pozemok
tichá časť obce
občianska vybavenosť
bezproblémové parkovanie
zimná záhrada

 
CENA: 298.000 €
 
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.
 
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

 

 

 

 



 

 

 

 


