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 - Podlavice

Cena - Predaj:
107 000,00 €
Kraj:

Banskobystrický kraj

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Javorová

Kategória:

Byty

Druh:

3 izbový byt

Podlahová
plocha:

62 m2

Na poschodí:

1

Vlastnosti
Okná:

plastové

Konštrukcia:

panelová

Balkónov:

0

Stav:

čiastočná rekonštrukcia

Výťah:

áno

Vstavané skrine:

áno

Rok výstavby:

0

Vlastníctvo:

osobné

Popis nehnuteľnosti
Realitná kancelária DO DOMČEKA Vám ponúka na predaj pekný 3 izbový byt v Banskej Bystrici v časti Podlavice. Byt,
typu NKS, má rozlohu 62 m2, nachádza sa na 1.podlaží, orientovaný V-Z. V byte prebehla čiastočná rekonštrukcia :
plastové okná, plávajúca podlaha v izbách, dlažba v chodbe, kúpeľni a WC, nové stierky, bezpečnostné vstupné dvere,
v spálni vstavaná skriňa. Z kuchyne je výstup na loggiu. K bytu prislúchajú dve pivnice. Bytový dom je zateplený a
kompletne zrekonštruovaný / aj nový výťah /. Možnosti parkovania v okolí bytového domu sú dobré. Bytový dom sa
nachádza v tichom prostredí s dobrou občianskou vybavenosťou v bezprostrednom okolí : obchody, škola, škôlka,
nemocnica, zastáva MHD, v blízkosti domu je vybudované detské ihrisko. Blízkosť prírody s možnosťou prechádzok,
bicyklovania a ďalších aktivít, to je bonus tejto lokality a predpoklad pre príjemné a dobré bývanie. Maklér odporúča.
Cena 107 000 €
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
ID 1554

Nehnuteľnosť predáva
Maklér:

Ing. Silvia Rešetárová

Telefón: 0915678869
E-mail:

resetarova.silvia@dodomceka.sk
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