1 - IZBOVÝ BYT, DARGOVSKÝCH HRDINOV, KALINOVSKÁ ULICA,
KOŠICE

62 000 €
Kraj:
Okres:

Košický kraj
Košice III

Obec:

Košice-Dargovských
hrdinov

Ulica:

Kalinovská

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

1-izbový byt
Predaj
23 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Úžitková plocha:
Poschodie:
Poschodie:
Loggia plocha:
Loggia:

aktívne

Počet kúpelní:

osobné

Výťah:

pôvodný
23 m2

Voda:
Zariadenie:

1
áno
verejný vodovod
zariadený

posledné poschodie

Internet:

áno - káblový rozvod

8

Materiál:

panel

4 m2
áno

Zateplený objekt:
Vykurovanie:

áno
spoločné

Počet poschodí:

8

Pivnica:

áno

Počet izieb:

1

Pivnica plocha:

2 m2

Kúpeľňa:

áno

POPIS NEHNUTEľNOSTI
Realitná kancelária TOBI Real Košice Vám EXKLUZÍVNE ponúka na predaj 1 izbový byt s LOGGIOU ,
Košice- Dargovských hrdinov, ulica Kalinovská.
Byt sa nachádza na 8/8 s pekným výhľadom na mesto, orientácia bytu je na západ do tichej časti
a jeho výmera je 23 m2. K bytu patrí pivnica. Byt je v osobnom vlastníctve.

Tento byt ma nové plastové okná, peknú zasklenú loggiu, vymenenú kuchynskú linku, v bytovom
jadre vymenená vaňa, inak zachovalý pôvodný stav.
Byt sa predáva so zariadením - obývacou stenou, rozťahovacou sedačkou s úložným priestorom.
Bytový dom je novo zrekonštruovaný aj vnútorné priestory, nový veľký výťah a má aj
bezbarierovy vstup do bytového domu aj bytu.
Táto nehnuteľnosť má dobrú polohu s kompletnou občianskou vybavenosťou, všetko blízko, pred
domom LIDL, autobusové zastávky, za domom škôlka, ihriská, pekná zeleň.
Byt je vhodný a zaujímavý aj ako investícia na budúci prenájom.
Cena bytu je 62 000 eur, vrátane kompletného zabezpečenia prevodu vlastníckych práv, právneho
servisu, vypracovania všetkých zmlúv. Právna istota je zabezpečená advokátskou kanceláriou.
Taktiež Vám radi pomôžeme s hypotekárnym úverom prostredníctvom nášho interného finančného
centra, ktoré Vám sprostredkuje poskytnutie najvýhodnejšieho úveru na trhu.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať
Erika Minďarová 0905 498 113
Sme licencovaná realitná kancelária a člen NARKS.

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

ERIKA MINĎAROVÁ
0905498113
erika.mindarova@tobireal.sk

