Novostavba 2+kk v centru
http://www.realitnialiance.cz/nemovitost/novostavba-2+kk-v-centru/533202
Cena:

2 290 000 Kč
včetně provize RK a
právních služeb,
včetně daně z nabytí
nemovitosti

Adresa:

Okres Pardubice, Pardubice, Pardubice I,
Zelené Předměstí

Datum vložení:

08. 04. 2019

Poslední úprava:

18. 04. 2019

Číslo zakázky:

4800-IL-1500653

Nabídka - prodej
Nabízíme k prodeji byt o dispozici 2+kk v centru Pardubic ulice
Typ nemovitosti:
Byt: 2+kk
Nerudova ve zvýšeném přízemí cihlového domu o celkové rozloze
45
m2.
Dispozice:Osobní
obývací
pokoj
s
kuchyňským
Vlastnictví:
koutem,samostatná ložnice,předsíň, koupelna, WC. Součástí bytu
Druh objektu:
Cihlový
je v 1.PP domu prostorný sklep. V bytě jsou vysoké stropy (
využití např. pro vyvýšené patro na spaní). Vytápění bytu a ohřev
vody dálkový horkovod – nízké náklady na bydlení. Byt prochází v
současné době celkovou rekonstrukcí ( nové podlahy, radiátory,
okna renovace, obklady, rozvody elektřiny a odpady, omítky,
dveře včetně obložek, kuch.linka) a případné úpravy či individuální
požadavky je možné dohodnout v režimu klientských změn.
Součástí standardu je vana nebo sprchový kout, obklady, vinylová
podlaha, dlažby, dvě umyvadla v koupelně. Lokalita je ideálním
místem pro klidné bydlení v blízkosti parku. V těsné blízkosti se
nachází kompletní občanská vybavenost. Dům prochází
revitalizaci včetně nové elektroinstalace a rozvodů odpadů s
možností nastěhování 10/2019. K domu patří pozemek ve dvoře a
podíl na tomto pozemku je součástí prodeje bytu (není započítán
do plochy bytu). Protože není známa energetická třída (PENB)
této nemovitosti, uvádíme v souladu s novelou zákona 406/2000
Sb. nejhorší možnou energetickou třídu, tedy G. Ceny přímo od
investora, neplatíte žádnou provizi. Cena je k jednání a lze ji
upravit podle výběru standardu vybavení bytu. Neplatí se daň z
nabytí nemovitosti.Náklady na bydlení budou velice nízké - celý
dům bude po rekonstrukci, vytápění a ohřev vody dálkový
horkovod.Nemovitost lze financovat pomocí hypotečního úvěru.
který Vám rádi pomůžeme zdarma vyřídit v rámci našich služeb.
Typ zakázky:
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