DO DOMČEKA, s.r.o.
Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica
Tel. / fax: 0915 870 556
URL: www.dodomceka.sk

Trojizbový byt Banská Bystrica, mestská časť Šalková

Cena - Predaj:
Dohodou
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Poľovnícka

Kategória:

Byty

Druh:

3 izbový byt

Podlahová
plocha:

71 m2

Na poschodí:

0

Vlastnosti
Okná:

Konštrukcia:

Balkónov:

0

Stav:

kompletná rekonštrukcia

Výťah:

neuvedené

Vstavané skrine:

nie

Rok výstavby:

0

Vlastníctvo:

osobné

Popis nehnuteľnosti
Realitná kancelária DO DOMČEKA, s. r. o. Vám ponúka na predaj trojizbový byt v Banskej Bystrici časti Šalková. Byt, v
osobnom vlastníctve, s rozlohou 71 m2, sa nachádza v tehlovom trojpodlažnom bytovom dome na druhom podlaží.
Byt má loggiu, prešiel čiastočnou rekonštrukciou : plastové okná, podlahy, vymenená kuchynská linka, prerobená
kúpeľňa, samostatné WC, nové lokálne kúrenie ( vlastný plynový kotol, nové radiátory ) . Bytový dom má oplotený
dvor, čo je výhodou pre rodiny s deťmi.
Tehlový bytový dom je vo veľmi zachovalom stave. Bytový dom nemá energetický certiﬁkát.
Tichá lokalita, prírodné prostredie s výhľadom na okolité hory, bezproblémové parkovanie pri dome, od centra mesta
je to len 5 km, dobré spojenie autom, MHD, vlakom. Cena 0 €
Cena dohodou.
Vzhľadom na stav súvisiaci s vírusom COVID-19 bude pre ohliadky platiť:
- obhliadky vykonávame s ochrannými pomôckami (rúška, rukavice, dezinfekcia).
BONUS PRE KLIENTOV:
Ponúkame Vám konzultáciu s našim ﬁnančným špecialistom, ktorý Vám navrhne najvhodnejší spôsob ﬁnancovania.
Výhody:
1. Vypracovanie ponúk zo všetkých bánk.
2. Navrhnutie najvhodnejšieho spôsobu ﬁnancovania.

3. Kompletné vybavenie ﬁnancovania vo vybranej banke, ktoré zahŕňa administratívu, zabezpečenie podkladov pre
znalca a tiež komunikáciu so znalcom.
4. Po schválení ﬁnancií zabezpečujeme klientom poistenie nehnuteľností (spolupracujeme so všetkými poisťovňami) a
následnú administratívu pre banku.
5. Pre Vás zabezpečujeme zavkladovanie záložných zmlúv na príslušnom katastri.
6. Finančný špecialista sa dlhodobo venuje svojim klientom a v prípade potreby Vám zabezpečí servis.
V prípade záujmu kontaktujte:
Ing.Silvia Rešetárová
Kontakt: +421 915 678 869
resetarova.silvia@dodomceka.sk
DO DOMČEKA, s.r.o.
Horná Strieborná 4, 974 01 Banská Bystrica
dodomceka.sk
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Nehnuteľnosť predáva
Maklér:

Ing. Silvia Rešetárová

Telefón: 0915678869
E-mail:

resetarova.silvia@dodomceka.sk

Ďalšie fotograﬁe

