Číslo ponuky: 7604
Predaj

PREDANÝ - 2 izbový byt s balkónom, s výhľadom na TATRY, so
zariadením, Nová Lesná

Cena: 89 000 EUR
Popis:
EXKLUZÍVNE - SAVONA realitná kancelária - ponúkame NA PREDAJ 2 izbový byt s balkónom v obci NOVÁ LESNÁ
s výhľadom na Vysoké Tatry:✔️ osobné vlastníctvo ✔️ 2 poschodie (zo 4) ✔️ úžitková plocha bytu vrátane
balkóna je 52,72 m2 ✔️ byt dispozične pozostáva: kuchyňa, obývacia miestnosť, spálňa, kuchyňa, kúpeľňa s
WC ✔️ byt prešiel rekonštrukciou v roku 2011 ✔️ plastové okná + balkón so žalúziami ✔️ jadro murované kúpeľňa s keramickým obkladom a keramickou dlažbou ✔️ na chodbe keramická dlažba, v izbách plávajúca
laminátová podlaha ✔️ nové dvere na báze dreva dyhované + zárubne ✔️ omietky, maľby, rozvody vody a
elektriny ✔️ k bytu patrí aj pivnica v prízemí bytového domu✔️ byt je k dispozícii ihneď ✔️ bytový dom je
umiestnený na začiatku obce s dobrou občianskou vybavenosťou ✔️ bytový dom nemá energetický certiﬁkát
✔️ byt je vhodný nielen na trvalé bývanie, ale je vhodný aj na víkendové - oddychové - apartmánové využitie
Byt sa predáva čiastočne zariadený: ✔️ kuchynská linka - so vstavanými spotrebičmi značky Whirlpool - plynová
varná doska, rúra, chladnička, práčka ✔️ rohové sedenie v kuchyni + jedálenský stôl ✔️ v kúpeľni - sprchovací
kút, umývadlo, wc + zariadenie ✔️ v obývačke - obývacia stena ✔️ v spálni - vstavaná skriňa ✔️ k bytu je
možné dokúpiť aj garáž za bytovým domom v hodnote 9.000 EUR ✔️ © Text a fotograﬁe sú autorským dielom a
majetkom realitnej kancelárie SAVONA REALITY✔️ VIAC INFO A OBHLIADKY na tel.č. 0911 566 814 - MARCO
ROSSI

Ďalšie informácie:
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Mesto: Nová Lesná
Celková výmera: 53
Konštrukcia: Panel

Poschodie: 2
Celkový počet poschodí: 4
Počet izieb: 2
Vlastníctvo: osobné
Štýl (stav): Prerobený
kompletne

Kontakt na makléra:
Marco ROSSI, t.č.: 0911 566 814, e-mail: rossi@savonareality.sk

