Zrekonštruovaný a zariadený 1-izbový byt - REZERVOVANÉ!

Kraj:

Trenčiansky kraj

Okres:

Prievidza

Obec:

Prievidza

Ulica:

Dlhá

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

1-izbový byt
Predaj
35 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Loggia plocha:
Loggia:
Počet podlaží:

predané
osobné
po rekonštrukcii
35 m2

Počet izieb:
Kúpeľňa:

1
sprchovací kút

Výťah:

áno

Káblová televízia:

áno

2

Parkovanie:

verejné

4

Zariadenie:

zariadený

35 m
3m

2

áno - 2
11

Materiál:
Pivnica:
Pivnica plocha:

panel
áno
4 m2

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Pre všetkých, ktorí hľadajú menší byt prípadne vynikajúcu investičnú príležitosť v centre mesta
Prievidza, dávame do pozornosti EXKLUZÍVNU PONUKU veľmi pekného 1-izbového bytu s 2
loggiami, ktorý je výborne situovaný na Dlhej ulici v Prievidzi. Byt sa nachádza vo výškovom
panelovom bytovom dome, na 4. poschodí z 11 a predáva sa s kompletným zariadením a vybavením,
vrátane všetkých spotrebičov (ako na fotografiách).
Presvedčte sa sami a pozrite si našu VIRTUÁLNU PREHLIADKU. Byt bol kompletne zrekonštruovaný
(elektrika, voda, odpad). Kuchyňa je zaujímavo vyriešená tak, aby vytvorila príjemné spojenie
jedálenskej a obývacej časti a má vstup na loggiu. Moderná kuchynská linka bola vyrobená na
mieru, má vstavané spotrebiče (umývačka riadu, menšia chladnička, el.rúra, plynová varná doska),

barový pult, stoličky. Obývacia časť má gauč a TV. V spálni je manželská posteľ, veľká skriňa a taktiež
vstup na ďalšiu loggiu. Zmenou dispozície bytového jadra vznikla priestranná kúpeľňa, v ktorej je
veľký murovaný sprchovací kút s odtokovým žľabom, WC, nadčasová sanita, kúpeľňový nábytok,
práčka. K bytu prináleží murovaná pivnica (4 m2) na prízemí domu.
Samotný bytový dom prešiel revitalitáciou; má 2 moderné nákladné výťahy, kamerový systém v
spoločných priestoroch, vstup do domu je cez el. čip. Okolie je upravené a plné zelene, vedľa domu sa
nachádza park Skotňa. Vzhľadom k polohe domu v blízkosti centra mesta je k dispozícii aj kompletná
občianska vybavenosť ako : školy, škôlky, úrady, banky, pošta, lekári, lekárne, obchodné prevádzky,
nákupné centrum, MHD a pod.
Byt je voľný ihneď, je možné ho financovať aj cez HÚ, s ktorého vybavením vám bezplatne
pomôžeme.
Pre bližšie informácie a obhliadku volajte 0907 590 654 - JUDr. Ľubica Hrdá

Popis nehnuteľnosti - text, 3D, video a fotodokumentácia sú majetkom a autorským dielom
spoločnosti Reality Comfort

REALITNÝ PORADCA
Maklér:
Telefón:
E-mail:

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

