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ROCA, s.r.o.
Realitná kancelária ponúka nehnuteľnosti na východnom Slovensku

2 izb. tehlový byt Košice-Juh – Rezervované
Predaj / Cena dohodou
Číslo ponuky: 964 / Lokalita:
https://www.domnaslovensku.sk/ponuka-nehnutelnosti/2-izb-tehlovy-byt-kosice-juh/

Exkluzívne iba u nás.
Tehlový byt po kompletnej rekonštrukcii s použitím kvalitných materiálov.
Lokalita: Obľúbená štvrť blízko centra s kompletnou občianskou vybavenosťou a
dobrým spojením s celým mestom. V
blízkosti je OC Astória, nemocnica s poliklinikou a lekárňou, viaceré MŠ, ZŠ.
Na Hlavnú ulicu je to 10 minút pešo.
umiestnenie: vyvýšené prízemie (okná na úrovni 1.posch.) v trojpodlažnom bytovom
dome bez výťahu
Vlastníctvo: súkromné, 1 vlastník. Podiel na pozemku: odkúpený
Celková podlahová plocha: 53 m2 + balkón
Dispozícia: vstupná chodba, kuchyňa spojená s obývačkou, spálňa, WC s kúpeľňou,
balkón. (Viď priložený pôdorys.) K bytu patrí pivnica
Stav a úpravy bytu: Kompletná rekonštrukcia. Nové plastové okná, elektrorozvody,
hliníkové nehrdzavejúce radiátory vysokej kvality, laminátová podlaha najvyššej
kvality, nová kúpeľňa, predpríprava na krb, revízia komína
Voda a TÚV: vlastný ohrev TÚV, kúrenie TEHO, (v prípade záujmu možnosť odpojenia)
Elektrická energia: 230 V
Plyn: nie
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TV signál a internet: viaceré možnosti napojenia
Stav a úpravy bytového domu: zateplený. čistá udržiavaná brána
Parkovisko: na rezidenčné karty
K dispozícii: podľa potreby kupujúceho
Výhody:
– nízke mesačné náklady,
– kvalitná rekonštrukcia, – dobrá poloha,
– slušné prostredie.

Detaily
celková podlahová plocha
53 m2 + balkón
dispozícia
vstupná chodba, kuchyňa spojená s obývačkou, spálňa, WC s kúpeľňou, balkón. (Viď
priložený pôdorys.) K bytu patrí pivnica
stav a úpravy bytu
Kompletná rekonštrukcia. Nové plastové okná, elektrorozvody, hliníkové
nehrdzavejúce radiátory vysokej kvality, laminátová podlaha najvyššej kvality, nová
kúpeľňa, predpríprava na krb, revízia komína
voda a TÚV
vlastný ohrev TÚV, kúrenie TEHO, (v prípade záujmu možnosť odpojenia)
elektrická energia
230 V
plyn
nie
TV signál a internet
viaceré možnosti napojenia
Stav a úpravy bytového domu
zateplený. čistá udržiavaná brána
parkovisko
na rezidenčné karty
k dispozícii
podľa potreby kupujúceho
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výhody
– nízke mesačné náklady,
– kvalitná rekonštrukcia, – dobrá poloha,
– slušné prostredie.
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