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

REZERVOVANÉ - Trojizbový byt, Robotnícka ulica, Centrum,…

Cena - Predaj:
113 000,00 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Robotnícka

Kategória:

Byty

Druh:

3 izbový byt

Podlahová
plocha:

110 m2

Na poschodí:

1

Vlastnosti
Okná:
Balkónov:
Výťah:
Rok výstavby:

plastové
0
nie
0

Konštrukcia:
Stav:
Vstavané skrine:
Vlastníctvo:

čiastočná rekonštrukcia
nie
osobné

Popis nehnuteľnosti
VIRTUÁLNA PREHLIADKA v texte:
virtualneprehliadky.dodomceka.sk/1305
(link skopírujte do príkazového okna na web adresu)
REZERVOVANÉ - Realitná kancelária DO DOMČEKA, s.r.o. Vám ponúka na predaj trojizbový tehlový byt na
Robotníckej ulici v centre Banskej Bystrice.
Byt je v osobnom vlastníctve s rozlohou 80 m2, nachádza sa na prvom poschodí v bytovom dome bez výťahu.
Byt prešiel čiastočnou rekonštrukciou, má plastové okná, stierky, plávajúcu podlahu, drevené parkety, dlažbu,
novú kuchynskú linku.
K bytu patrí murovaná pivnica a podkrovný priestor o rozlohe 22,73m2.
Vstup do bytu tvorí priestranná chodba, podlaha PVC, ďalej je tu útulná, slnečná kuchyňa s komorou.
Samostatná slnečná obývacia izba je veľká priestranná, takisto aj detská útulná izba je slnečná.
Ďalšia priestranná izba sa využíva ako spálňa.
Kúpeľňa je samostatná s klasickou vaňou, WC je oddelené.

Orientácia bytu JV-SZ.
Bytový dom má novú škridlovú strechu.
Výhody:
- Centrum
- MHD, MŠ, ZŠ
- občianska vybavenosť
- dve parkovacie rezidenčné miesta
- nízke náklady
- možnosť dobudovania krbu
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
dodomceka.sk
ID 1305

Nehnuteľnosť predáva
Maklér:

Beáta Kubišová

Telefón: 0915 855 684
E-mail:

kubisova.beata@dodomceka.sk

Ďalšie fotografie

