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Výhody:

+ Zateplený bytový dom 

+ Moderný bezbariérový výťah

+ Balkón orientovaný na juh

+ Krásne výhľady

+ Výborná občianska vybavenosť

+ Čiastočne zariadený byt

Tech. Informácie:

Úžitková plocha 60,27 m2

Poschodie 6/7

Kontakt:

Ing. Ľubomíra Regrutová

0915 964 114

regrutova@rhc.sk

Centrálna 274, Svidník

www.rhc.sk

Priestranný 2-iz. byt s krásnym výhľadom Cena: 94 500 €

Komenského, Svidník Cena je konečná vrátane právneho 

servisu a poradenstva.

V exkluzívnom zastúpení Vám ponúkame na predaj rekonštruovaný 2 izbový

byt s balkónom v panelovom bytovom dome. Byt sa nachádza na 6 poschodí

vo vyhľadávanej lokalite. Je to priamo v centre mesta na ul. Komenského,

kde máte všetky služby na dosah. Podlahová plocha bytu je 60m2 + balkón.

Byt je teplý a má výbornú dispozíciu. Po vstupe do bytu prejdeme chodbou

do priestrannej obývacej izby, ktorá je orientovaná na južnú stranu. Tu

nájdete krásne výhľady z balkóna, kde môžete relaxovať po práci, alebo si

vychutnať západ slnka. A z druhej stany výhľad na materskú škôlku kde

môžete sledovať ako sa Vaše deti hrajú. Určite každý ocení priestranný

šatník, prípadne príručný sklad. Spálňa je dostatočne veľká a v pohode sa tu

zmestí manželská posteľ aj vstavané skrine. V kuchyni je biela linka,

kombinovaný sporák a miesto na stolovanie pre veľkú rodinu. Bytové jadro

je murované, nachádza sa tu vaňa, umývadlo so zrkadlom a toaleta. Bytový

dom je zateplený, má nové rozvody, moderný výťah a bezbariérový prístup.

Občianska vybavenosť je výborná nachádzajú sa tu obchody, úrady,

materská škola, základná škola aj parkovisko. Najväčšou výhodou bytu je, že

má nízke náklady na bývanie, nepriechodné izby, komoru, balkón a pivnicu.

V byte zostáva aj zariadenie.

Tak čo, páčila sa Vám naša ponuka? Ak chcete bývať v centre mesta a mať

škôlku len na pár krokov od domu, tak nám zavolajte.
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