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

REZERVOVANÉ - Rodinný dom, obec Poniky, okres Banská…

Cena - Predaj:
49 000,00 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Poniky

Ulica:

Pod Dielcom

Kategória:

Domy a vily

Podlahová
plocha:

120 m2

Podlažia:

0

Vlastnosti
Izieb:
Konštrukcia:
Stav:
Rok výstavby:

0
čiastočná rekonštrukcia
0

Plocha pozemku: 192 m2
Siete:
Garáží:
0
Vlastníctvo:
osobné

Popis nehnuteľnosti
REZERVOVANÉ - Realitná kancelária DO DOMČEKA, s. r. o. Vám ponúka na predaj tehlový rodinný dom na
rovinatom pozemku v obci Poniky, okres Banská Bystrica.
Rodinný dom z rozlohou pozemku 192 m2, úžitkovou plochou 120 m2 prešiel čiastočnou rekonštrukciou, je
vhodný na okamžité bývanie.
Rodinný dom tvorí prízemie, na ktorom sú dve izby, kúpelňa a WC (čiastočná rekonštrukcia), dom má novú
strechu.
Izby majú krb, z toho na jednom sú urobené prieduchy na vykurovanie podkrovia.
Z prízemia je možnosť prechodu na podkrovie, ktoré má čiastočnú rekonštrukciu, ponúka možnosť dokončiť
podľa vlastných predstáv, 2-3 izby.
V dome je podlaha PVC + dlažba.
Rodinný dom je napojený na vodu, odpad - žumpu.
Dom ponúka možnosť dokončenia rekonštrukcie podľa vlastných predstáv.
Obec má kompletnú občiansku vybavenosť, nachádza sa len 15km od Banskej Bystrice aj od Zvolena a je
obklopená prekrásnou prírodou.
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:
Beáta Kubišová
Kontakt: +421 915 855 684
kubisova.beata@dodomceka.sk
DO DOMČEKA, s.r.o.
Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica
ID 1258

Nehnuteľnosť predáva
Maklér:

Beáta Kubišová

Telefón: 0915 855 684
E-mail:

kubisova.beata@dodomceka.sk

Ďalšie fotografie

