
Calma Group s.r.o.
Dunajská, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Tel. / fax: +421904220647
URL: www.calmagroup.sk

CALMA | NA PREDAJ: čiastočne zariadený 3-izbový byt s…

  

Cena - Predaj:
170 000,00 €

Kraj: Bratislavský kraj
Okres: Senec
Obec: Senec
Ulica: Svätoplukova

Kategória: Byty
Druh: 3 izbový byt

Vlastnosti

 Podlahová plocha: 60.05 m2  Stav: novostavba
 Na podlaží: 4  Počet Balkónov: 0
 Počet Loggií: 1  Počet Terás: 0
 ID: 17

Popis nehnuteľnosti

CALMA GROUP ponúka na predaj čiastočne zariadený 3-izbový byt na Svätoplukovej ulici, Senec. Tento byt je výborná
voľba na bývanie a zároveň predstavuje skvelú investíciu na následný prenájom.
 
VÝMERA: Byt má úžitkovú plochu 60,05m2 + loggia vo výmere 2,5m2
 
ORIENTÁCIA: denná časť na juh / nočná časť sever  POSCHODIE: byt sa nachádza na 4/4

 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Vstupná hala po pravej strane sa nachádza obývačka s kuchyňou a ostrovčekom, po ľavej strane dve samostatné izby.
Kúpeľňa s vaňou a samostatné WC.  

VYBAVENIE:
plastové okná
interiérové žalúzie
protipožiarne, bezpečnostné dvere
podlaha parkety a dlažba
kuchynská  linka  so  zabudovanými  spotrebičmi  umývačkou  riadu,  plynovým  šporákom,  rúrou,  mikrovlnkou
a samostatne stojacou chladničkou a mrazničkou
špajza v kuchyni
optický internet Orange, T-com



elektrika, voda, plyn
 
BYTOVÝ DOM:
kolaudácia v roku 2010
tehlová konštrukcia
bez výťahu
bezpečnostný dvere
kočikáreň
 
MESAČNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY: 120,- EUR
 
PARKOVANIE: verejné pred bytovým domom
 
LOKALITA:  Výborná občianska vybavenosť, výborná dostupnosť do Bratislavy. Pohodlné mestské bývanie s dobrou
dostupnosťou do centra mesta. V blízkosti potraviny Billa, pošta, banky, poliklinika a pešia zóna. Lokalita poskytujúca
pokojné rodinné bývanie, detské ihriská, možnosti pre šport a iné.
 
DOPRAVNÉ SPOJENIE: dostupnosť zástavky MHD
 
VÝHODY:
výborná dopravná dostupnosť
loggia a pivnica
slnečná strana
vlastné kúrenie pomocou plynového kotla, radiatóry v izbách
v blízkosti centrum
rýchla dostupnosť na diaľnicu
 
CENA: 170.000,- 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

 

 

 

 



 


