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** REZERVOVANÉ ** SKOLAUDOVANÁ NOVOSTAVBA ** 4 izb. rodinný dom v
dvojdome, ÚP 90m2, pozemok 274m2 – OKRUŽNÁ ULICA, BERNOLÁKOVO
Cena
133 000,00 EUR

Vlastnosti
Kategória: Rodinný dom / Predám
Lokalita: Okružná, Bernolákovo (okres Senec)
Plocha: zastavaná 105 m2, úžitková 90 m2, pozemok 274
m2
Url: https://www.topreality.sk//id6995367

Popis nehnuteľnosti
** REZERVOVANÉ ** Ponúkame Vám na predaj ďalší, veľmi obľúbený, projekt dvojdomu s dvomi 4-izbovými
bytovými jednotkami, navrhnutý ako bungalov, ktorý je situovaný v Bernolákove na Okružnej ulici. RD je
skolaudovaný. Moderne riešená kuchyňa spojená s obývacou izbou, s prístupom na terasu v zadnej časti. ****
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE **** • Zastavaná plocha jednej bytovej jednotky: 105 m2 • Obytná plocha jednej
bytovej jednotky: 90 m2 • Pozemok spolu: 604 m2 • Pozemok ľavá strana domu: 274 m2 • Pozemok pravá
strana domu: 330m2 • Dvojdom s dvomi 4 izbovými bytovými jednotkami • Skolaudovaná novostavba • Tehlový
zateplený dom, ktorý sa predáva v stave holodom • Každý dom má samostatnú stenu + vymurovaný štít v
krove medzi dvoma domami. Medzi domami je 25 cm priečka tehla + izolácia + 25 cm priečka tehla • Elektrické
podlahové kúrenie v celom dome • Inžinierske siete - voda, elektrika a kanalizácia • 2x toaleta TECHNICKÉ
INFORMÁCIE: - každý dom má samostatnú stenu + vymurovaný štít v krove medzi dvoma domami. Medzi
domami je 25cm priečka tehla + izolácia + 25 cm priečka tehla - inžinierske siete vody, elektriky a kanalizácie obvodové murivo 30 cm pálená tehla + vonkajšie zateplenie domu 12 cm + farebná omietka na dome zn.
Cemix - priečky 11,5 cm a 25 cm tehla - vnútorné sadrové hladké strojové omietky - elektrické podlahové
kúrenie v celom dome + poter na podlahe - šúchaný betónový poter - strešná krytina vo farbe antracit zn.
Terran Danubia, - izolácia stropu 30 cm minerálna vlna - okapové zvody vo farbe antracit - trativody 6x z
každého zvodu - betónová vodomerná šachta - plastové okná zn. Fenestra 3-sklo - vonkajšia farba antracit,
vnútorná farba biela - predpríprava slaboprúd, TV, NET - bleskozvody - zásuvky, vypínače VYBAVENIE
HOLODOMU: Dom je postavený z kvalitných materiálov a predáva sa v stave HOLODOM – t.j. bez plávajúcich
podláh, dlažby, obkladov, sanity, interiérových dverí, kuchynskej linky a bez kotla. VÝMERY MIESTNOSTÍ: Obytná
plocha jednej bytovej jednotky: 90m2 Obývacia miestnosť s kuchyňou: 35m2 Spálňa 1: 10,8m2 Spálňa 2:
10,29m2 Spálňa 3: 11,55m2 Chodba: 8,69m2 Kúpeľňa s WC: 8,21m2 WC: 1,75m2 Zádverie: 4,23m2 CENA A
FINANCOVANIE: Možnosť financovania cez HÚ, OV. Cena bytovej jednotky na pozemku 274m2: 133.000,-EUR +
sprostredkovateľská provízia pre RK vo výške 2.000,-EUR Sprostredkovateľská provízia pre RK zahŕňa: kompletný právny a poradenský servis pri predaji nehnuteľnosti - vypracovanie: zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra nehnuteľností - notárske poplatky za overenie podpisov na
kúpnych zmluvách - katastrálne správne poplatky pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností - poskytnutie hypotekárneho poradenstva našim hypotekárnym špecialistom INFO A OBHLIADKY:
Edita Daučíková 0903/848 980 damtrading@damtrading.sk www.damtrading.sk
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