NOVINKA V ŠIRŠOM CENTRE ! KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA !
ZÁHREBSKÁ ul., 2i BYT

Aktívne
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Bratislava I

Obec:

Bratislava-Staré Mesto

Ulica:

Záhrebská

Druh:

Byty

Typ bytu:

2-izbový byt

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

58 m

2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Poschodie:

aktívne
úplne prerobený
2
58 m
58 m2
4

Počet podlaží:
Počet izieb:
Kúpeľňa:
Výťah:
Internet:

5
2
áno
áno
áno - wi-ﬁ

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
GRAND REALITY vám ponúka NA PREDAJ kompletne prerobený 2-izbový len pár krokov od centra
mesta.
NÁŠ NÁZOR
Tento nádherný byt sa nachádza na 4. poschodí. Zrekonštruovaný bol komplet (elektrika, voda, plyn,
nové potery, dlažba, kvalitný laminát, sadrokartónové stropy, nové dvere a okná), a to v roku 2018,
samoyrejmosťou je kuchznská linka na mieru.
Jedna z najobľúbenejších lokalít Bratislavy ponúka bohatú občiansku vybavenosť v pešej dostupnosti,
pokojné bývanie so všetkými výhodami centra mesta v jeho tesnej blízkosti.
Ideálne pre tých, ktorí túžia po tichej a pokojnej oblasti a zároveň byť v centre diania.
VÝHODY NEHNUTEĽNOSTI
+ centrum BA
+ tichá jednosmerná ulička, žiadna premávka

+ bohatá občianska vybavenosť v okolí
+ vybavenie a zariadenie v cene
+ parkovanie vo dvore
BYT
Bratislava - Staré Mesto - Záhrebská ul.
úžitková plocha - 58 m2
parkovanie pred domom
VYBAVENIE BYTU
vstupná priestranná chodba
kuchyňa s obývacou izbou
spálňa
kúpeľňa
samostatné WC
Kompletná rekonštrukcia
OKOLIE
Záhrebská ulica sa nachádza pár minút od centra mesta. Samozrejmosťou je bohatá občianska
vybavenosť, MHD na všetky smery, reštaurácie, potraviny, drogéria, tržnica na Žilinskej, lekáreň,
poliklinika a mnoho ďalšieho.
CENA 259 000 €
+ k cene bude započítaná provízia realitnej kancelárie GRAND REALITY SK s.r.o.
* zabezpečíme autorizovanú KZ a hradíme všetky poplatky na katastri
* poskytujeme autorizované kúpne zmluvy
* kompletný právny a advokátsky servis
* hypotekárne a stavebné ﬁnancovanie
* katastrálne konanie a geodetické práce
KONTAKT
GRAND REALITY SK s.r.o.
Doležalova 15, Bratislava
Ak Vás ponuka zaujala, volajte na t.č.
0909 20 20 10
alebo píšte na email
ZANI@GRANDREALITY.SK

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

JUDr. Alexandra ZÁNI | BA, PK
+421911551700
ZANI@GRANDREALITY.SK

