Byt 3+kk v OV, balkón, dvě parkovací stání, ul.
Bělohorská
Bělohorská, Brno, Brno-město

5 302 500 Kč
Nabízíme prodej slunného, udržovaného bytu o dispozici 3+kk v osobním vlastnictví na ul. Bělohorská. Dokončení stavby
proběhlo v roce 2007. Byt se nachází ve 4.NP tohoto domu s výtahem. Byt je velmi prostorný, s částečným vybavením, které
lze ponechat a je v ceně bytu, nebo naopak odstranit. V ceně bytu je taktéž i velmi zachovalá šatní skříň stojící na chodbě.
Tento byt je velmi pěkný, udržovaný a v dobrém stavu. Po vstupu do bytu po pravé straně jsou dva neprůchozí pokoje, dále
po levé straně vchodových dveří vstoupíme do koupelny s vanou a jednoduchou umyvadlovou skříňkou. Vedle koupelny se
nachází samostatné WC. Dominantou tohoto bytu je prostorný obývací pokoj s parketami a vstupem na balkon a
kuchyňským koutem. K tomuto bytu náleží prostorný sklep, a dvě parkovací stání v suterénu domu. Byt je momentálně
prázdný, prohlídky lze tedy uskutečnit kdykoliv po předchozí domluvě. V této lokalitě je veškerá občanská vybavenost.
Obchodní dům Tesco přímo před domem, MŠ, ZŠ, Poliklinika Viniční, malé obchody, Juliánovské koupaliště, ideální lokalita
pro volný čas a odpočinek - Bílá hora, MHD zastávky v dosahu a dobrá dostupnost do centra Brna i ven. Zájemcům o
prohlídku vyjdeme vstříc, s hypotékou si poradíme.
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INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0097

Datum aktualizace

09.01.2019

Markéta Voráčková
Tel.: +420 725 492 339
E-mail: vorackova@rivareality.eu

Číslo nabídky: 0097
https://rivareality.eu/reality/0097/

K dispozici od

15.11.2018

Druh objektu

Cihlová

Vybaveno

Částečně

Počet podlaží objektu

6
2

Celková podlahová plocha m

110

Telekomunikace

Internet

Sítě

Kabelové rozvody

Topení

ústřední dálkové

Doprava

Dálnice, silnice, MHD

Datum nastěhování

15.11.2018

Datum ukončení výstavby

15.11.2018

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

5

Dispozice bytu

3+kk

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Velmi dobrý

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída

Markéta Voráčková
Tel.: +420 725 492 339
E-mail: vorackova@rivareality.eu

C - Úsporná (příloha)

Číslo nabídky: 0097
https://rivareality.eu/reality/0097/

