Humpolec, družstevní byt 3+1, o výměře 65 m2
Lnářská, Humpolec, Pelhřimov

1 750 000 Kč
Nabídka naší realitní kanceláře se rozšířila o exkluzivní prodej družstevního bytu 3+1 v ulici Lnářská, v Humpolci. Byt je ve
třetím podlaží, v původním stavu, avšak neponičen a zcela funkční. V bytě jsou dva samostatné - neprůchozí pokoje, obývací
pokoj, kuchyň s jídelním koutem, celkem prostorná chodba, koupelna a samostatné WC. K bytu patří sklepní kóje.
Prostřednictvím této naší nabídky získáte bydlení ve městě s mnoha pracovními příležitostmi u dopravní tepny - D1.
Vzhledem k lokalitě je byt velmi dobře dostupný k lékařskému středisku, nákupnímu centru, škole i školce. Dům prošel
částečnou rekonstrukcí, během které byla opravena fasáda, včetně zateplení a také došlo cca před 10 lety k výměně oken
za plastová. V domě je též nový výtah. TV je samozřejmostí, stejně jako připojení k internetu. Teplo je získáváno z výměníku
do radiátorů s vlastními odpočtovými měřidly. PENB bude nahrazen vyúčtováním za poslední 3 roky. ZAJISTÍME PRO VÁS
FINANCOVÁNÍ: Pod hlavičkou naší společnosti Vám může náš hypoteční specialista nabídnout jedinečné podmínky pro
ﬁnancování Vaší nemovitosti, s jistotou exkluzivních podmínek od bankovních domů. Pro více informací, či prohlídku bytu mě
kontaktujte.

CENA
Cena bytu:

1 750 000 Kč

Poznámka

Včetně provize a právního servisu

Provize

Včetně provize

LOKALITA
Okres

Pelhřimov

Obec

Humpolec

Ulice

Lnářská

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0231

Datum aktualizace

28.12.2018

K dispozici od

27.12.2018

Druh objektu

Panelová

Zdara Krejčí DiS.
Tel.: +420 721 783 528
E-mail: zdara.krejci@prosperityrk.cz

Číslo nabídky: 0231
https://prosperityrk.cz/reality/0231/

Vybaveno

Ne

Počet podlaží objektu

8
2

Celková podlahová plocha m

65

Datum nastěhování

27.12.2018

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

3

Dispozice bytu

3+1

Vlastnictví

družstevní

Stav bytu

Dobrý

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída

Zdara Krejčí DiS.
Tel.: +420 721 783 528
E-mail: zdara.krejci@prosperityrk.cz

G - Mimořádně nehospodárná

Číslo nabídky: 0231
https://prosperityrk.cz/reality/0231/

