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Zrekonštruovaný byt

Okamžité nasťahovanie

Stredný teplý byt

Orientácia V-Z

Balkón

Tech. Informácie:

Celková plocha 54,91 m²

Poschodie: 3/3

Kontakt:

Michal Farkaš

0907 32 00 31

farkas@rhc.sk

Centrálna 274, Svidník

www.rhc.sk

Ak hľadáte bývanie v zrekonštruovanom byte, tak táto ponuka je práve pre Vás.

Ponúkame 2 izbový byt s balkónom na druhom poschodí bytového domu.

Nachádza sa v príjemnom a tichom prostredí, s ľahkou dostupnosťou do centra

mesta Svidník. Príjemná predstava však?

Ponúkaný byt sa nachádza na ulici Goldbergera a má 55 m2. Prešiel kompletnou

rekonštrukciou, kde boli vymenené plastové okná, podlahy, kuchynská linka a

jadro. Na chodbe sa ostáva na mieru robený šatník a komoda, ktorá poskytuje

dostatok úložného priestoru. V kuchyni je nová kuchynská linka, plynový šporák.

Je tu miesto pre chladničku, ale aj priestor na stolovanie. Ešte bude dodaná a

namontovaná aj posledná časť kuchynskej linky. Z kuchyne je vstup do vedľajšej

izby, ktorá slúži ako spálňa. Nový majiteľ si ju môže zariadiť a zútulniť podľa

vlastných predstáv. Priestranná obývačka z prechodom na balkón ponúka

príjemné posedenie pri rannej kávičke. Kúpeľňa je ladená v príjemných tónoch.

Je s vaňou, no dostatok priestoru je aj na práčku a skrinku. WC je samostatné. Pri

troche fantázie a jemnom vkuse nového majiteľa, si môžete vytvoriť príjemné

bývanie. K bytu patrí aj pivnica.

Bývanie mimo ruchu mesta s dostatkom zelene na prechádzky a oddych je

doménou tejto nehnuteľnosti. Určite oceníte aj to, že bytový dom sa bude

rekonštruovať. Okolie ponúka množstvo služieb a miest na trávenie voľného

času. Pešou chôdzou sú to dve minútky na poštu a pešia zóna je už iba kúsok.

Zaujala Vás táto ponuka? Kontaktujte naše Realitné a hypotekárne centrum, kde

Vám poradíme aj ohľadom financovania.

66 150 €Cena:Zrekonštruovaný 2-iz.byt v tichej lokalite 

Goldbergera, Svidník Cena je konečná vrátane právneho 

servisu a poradenstva.
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