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NÁDHERNÝ MODERNÝ 1I BYT V NOVOSTAVBE

109 900 €

O ponuke
Lokalita: Podunajské Biskupice
Ulica: Podunajská
Stav: Novostavba
Parkovanie: Vyhradené parkovanie na ulici

Maklér
Arvin & Benet
E-mail: info@arvinbenet.sk
Telefón:

02 / 555 655 55

Popis

Arvin & Benet ponúka na predaj príjemný zariadený 1i byt v novostavbe v projekte Median House na Podunajskej ulici v atraktívnej ?asti
Podunajských Biskupíc.
Ak h?adáte moderné bývanie v novostavbe alebo možnos? investície ur?enej na prenájom, byt je ur?ený práve pre Vás. Nehnute?nos? sa
kompletne zariadená.
Byt:
Disponuje priestrannou a vzdušnou obývacou miestnos?ou, ktorá je ?iasto?ne oddelená pomocou policovej zostavy od no?nú ?asti. Obýva?ka
je zariadená seda?kou, skrinkou pod TV a konferen?ným stolíkom. V spiacej ?asti je umiestnená ve?ká manželská poste? a domácu atmosféru
navádza aj bioplynový krb. Ve?mi príjemne pôsobia v byte aj dizajnové závesy a záclony.
Kuchy?a je vybavená kuchynskou linkou v nad?asovej bielej farbe s elektrickou dvojplatni?kou, ve?kou chladni?kou a mrazni?kou a perfektným
na mieru stavaným ra?ajkovým stolíkom s vysokými drevenými stoli?kami.
Predsie? je vybavená ve?kou šatníkovou zostavou, kde si môžete uloži? všetko potrebné.
V kúpe?ni ladenej do príjemných svetlých tónov sa nachádza sprchový kút, toaleta a umývadlo so skrinkou a zrkadlom a aj prá?ka.
V byte sú nadštandardne vysoké stropy aj okná, ktoré privádzajú do miestnosti dostatok prirodzeného svetla.
Výhodou je, že byt je zariadený a v prípade záujmu je možné sa hne? nas?ahova?, ?i ho obratom prenajíma?.
Reprezentatívne spolo?né priestory v bytovom dome sú po?ítajú aj so skvelým benefitom, a to je parkovacie státia pre bicykle. ?alším plusom
tejto nehnute?nosti je ve?ká murovaná pivni?ná kobka s výmerou 3,5 m2, ktorá prináleží k bytu.
Byt sa nachádza v bytovom dome Median House, ktorý bol skolaudovaný v roku 2017.

Lokalita:
Byt sa nachádza v novovybudovanej ?asti, v projekte Median House v Podunajských Biskupiciach. V okolí je výborná ob?ianska vybavenos?. V
susednom bytovom dome nájdete potraviny Ve?ierka a v blízkosti aj mnohé ob?úbené reštaurácie. V blízkom okolí nájdete aj kaviarne, banky,
škôlku, ?i školy, ?i lesopark Vraku?a. Výhodou lokality je ur?ite aj blízke napojenie na obchvat Bratislavy.
Cena: 109 900 eur
Výmera: 29,47 m² (Interiér: 29,47 m2, pivnica: 3,50 m2)

Kompletné sprocesovanie kúpy nehnute?nosti vrátane zabezpe?enia financovania a iných náležitostí zabezpe?uje Arvin & Benet, ?iže celý proces je
plynulý a bez starostí.

Cena je kone?ná a zah??a poplatky a servis spojený s prevodom nehnute?nosti.

Nehnute?nos? bola naaranžovaná a nafotená Homestaging oddelením našej spolo?nosti, ve?mi radi Vám pomôžeme pri efektívnom a dôstojnom
predaji ?i prenájme aj Vašej nehnute?nosti. Budeme sa teši?, ke? nás budete nezáväzne kontaktova?.

Galéria

Viac informácií o ponuke nájdete na našich webových stránkach:

https://www.arvinbenet.sk/ponuka-nehnutelnosti/708/nadherny-moderny-1i-byt-v-novostavbe

