Lukáš Thomka
Horná Strieborná 4, 97401 Banská Bystrica
Tel. / fax: 0948171800
URL: www.dodomceka.sk

Rodinný dom, obec Závadka nad Hronom, okres Brezno

Cena - Predaj:
98 000,00 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Brezno

Obec:

Závadka nad Hronom

Ulica:

Brezno

Kategória:

Domy a vily

Podlahová
plocha:

120 m2

Podlažia:

0

Vlastnosti
Izieb:
Konštrukcia:
Stav:
Rok výstavby:

5
čiastočná rekonštrukcia
0

Plocha pozemku: 1041 m2
Siete:
Garáží:
0
Vlastníctvo:
osobné

Popis nehnuteľnosti
Realitná kancelária DO DOMČEKA, s. r. o. Vám ponúka na predaj veľký samostatne stojaci rodinný dom
zmiešanej konštrukcie /tehla, kváder/ na rovinatom pozemku v obci Závadka nad Hronom, okres Brezno.
Rodinný dom so sedlovou strechou má tri nadzemné podlažia, na prízemí jedna veľká miestnosť riešená ako
spoločenská s krbom a malým barom, zo zadnej strany domu je garáž prístupná z obecnej komunikácie,
poschodia sú riešené ako samostatné bývanie na každom poschodí s balkónom.
Kúrenie plynové ústredné. Na dvore sú ďaľšie stavby, garáž, sklad. A ďaľšia garáž je vedľa pozemku.
Dvor je vykladaný zámkovou dlažbou v kombinácii s okrasnými drevinami a trávnikom. Pozemok má rozlohu
1401 m2, zastavané plochy spolu sú 502 m2 a obytná plocha je cca 120 m2.
Zároveň je na predaj aj vedľa stojaci komerčný objekt, vhodný na výrobu, sklad, opatrovateľský domov,... s
veľkým rovinatým pozemkom (viď ďaľšie ponuky).
BONUS PRE KLIENTOV:
Ponúkame vám konzultáciu s našim finančným špecialistom, ktorý Vám navrhne najvhodnejší spôsob
financovania.
Výhody:
1. Vypracovanie ponúk zo všetkých bánk.
2. Navrhnutie najvhodnejšieho spôsobu financovania.
3. Kompletné vybavenie financovania vo vybranej banke, ktoré zahŕňa administratívu, zabezpečenie podkladov
pre znalca a tiež komunikáciu so znalcom.

4. Po schválení financií zabezpečujeme klientom poistenie nehnuteľností (spolupracujeme so všetkými
poisťovňami) a následnú administratívu pre banku.
5. Pre Vás zabezpečujeme zavkladovanie záložných zmlúv na príslušnom katastri.
6. Finančný špecialista sa dlhodobo venuje svojim klientom a v prípade potreby Vám zabezpečí servis.
V prípade záujmu kontaktujte:
Mgr. Lukáš Thomka
Kontakt: 0948 17 18 00
thomka.lukas@dodomceka.sk
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