3-izb. veľkometrážny byt s balkónom

79 900 €
Kraj:

Nitriansky kraj

Okres:

Topoľčany

Obec:

Topoľčany

Ulica:

Pivovarnícka

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

3-izbový byt
Predaj
82 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:

aktívne

Balkón:

áno

Vlastníctvo:

osobné

Výťah:

áno

Stav:

čiastočne prerobený

Parkovanie:

verejné

Celková plocha:

82 m2

Zariadenie:

nezariadený

Úžitková plocha:

82 m2

Materiál:

panel

2

Zateplený objekt:

áno

Počet podlaží:

5

Pivnica:

áno

Počet izieb:

3

Pivnica plocha:

3 m2

Poschodie:

Plocha balkóna:

3 m2

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Zrekonštruujte si byt podľa Vašich predstáv s pomocou nášho architekta, ktorého služby máte
ZADARMO!
Ponúkame na predaj veľkometrážny, slnečný 3-izbový byt s balkónom, nachádzajúci sa v
Topoľčany na sídlisku Východ, v zateplenom bytovom dome na Pivovarníckej ulici. Byt je na 2
poschodí z 5, má 82 m2 a prináleží k nemu nový priestranný balkón a pivnica. V minulosti byt
prešiel základnou rekonštrukciou, ktorá obsahovala výmenu okien za plastové (vrátane vnútorných
žalúzií) a výmenu podlahových krytín. Dokončite si rekonštrukciu podľa vlastného vkusu s pomocou
nášho architekta. Vzorovú vizualizáciu si môžete pozrieť v našej ponuke spolu s fotografiami. V
prípade, ak máte o svojom vysnívanom bývaní inú predstavu, náš architekt Vám je k dispozícii a

pripraví Vám vizualizáciu podľa Vašich požiadaviek - a to všetko ZADARMO!
Bytový dom je kompletne revitalizovaný - je zateplený, má nové výťahy, balkóny aj stupačky. Je
situovaný na sídlisku s blízkou dostupnosťou ku kompletnej občianskej vybavenosti ako sú: školy,
škôlky, obchodné prevádzky, nákupné centrá, pošta, banky, lekári, športoviská, autobusové zastávky
a pod.
Byt nemá žiadnu ťarchu, je voľný ihneď, možnosť financovania aj cez hypotekárny úver, s
vybavením ktorého vám bezplatne pomôžeme.
Bližšie informácie Vám poskytne na tel. č. 0907 590 654 JUDr. Ľubica Hrdá.
Popis nehnuteľnosti - text, fotodokumentácia a vizualizácie sú majetkom a autorským dielom
spoločnosti Reality Comfort Prievidza.

REALITNÝ PORADCA
Maklér:
Telefón:
E-mail:

JUDr. Ľubica Hrdá
+421 907 590 654
hrda@realitycomfortpd.sk

