Prodej bytu 2+1, ul. Výškovická, Ostrava
Výškovická 81, Ostrava, Ostrava-město

1 890 000 Kč
—REZERVOVÁNO— Jedná se o prodej družstevního bytu o dispozici 2+1, který se nachází na ulici Výškovická v OstravěZábřehu. Tato bytová jednotka je z větší části rekonstruována a můžete se do ní okamžitě nastěhovat, aniž byste museli
cokoliv v bytě dělat. Jsou zde 2 neprůchozí pokoje, kdy výměry pokojů mají 23 m2 a 13 m2. Větší pokoj je částečně vybaven
nábytkem (konferenční stůl, komoda, police, skříň) a také je ve výklenku zhotovena krásná šatna s nábytkem se spoustou
úložného prostoru. Rohová kuchyňská linka je vybavena plynovým vařičem, elektrickou troubou, digestoří a pračkou
(Electrolux - na 6 kg prádla). V předsíni bytu je zhotovena šatní skříň, botník a zrcadlo. Koupelna je již vyzděná a je vybavena
sprchovým koutem s vaničkou. Elektřina je již v bytě v mědi. Částečně byly v bytě i sníženy stropy a udělány SDK podhledy.
V celém bytě (kromě koupelny a toalety) jsou zcela nové plovoucí podlahy a lišty. Dále jsou v celém bytě úplně nové zásuvky
+ vypínače a navíc je byt čerstvě vymalován. Pokud nechcete řešit další úpravy a prostě se jen nastěhovat a spokojeně
bydlet, ozvěte se mi a domluvíme si termín prohlídky. Josef Šimončik - realitní makléř.

CENA
Cena bytu

1 890 000 Kč

Provize

Včetně provize

LOKALITA
Okres

Ostrava-město

Obec

Ostrava

Ulice

Výškovická

č. domovní / č. orientační

2576 / 81

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

0412

Datum aktualizace

Dnes

Druh objektu

Panelová

Umístění objektu

Centrum obce

Vybaveno

Ne

Josef Šimončík
Tel.: +420 734 436 711
E-mail: simoncik@ostraﬁnreality.cz

Číslo nabídky: 0412
ostraﬁnreality.cz/reality/0412/

Počet podlaží objektu

7
2

Celková podlahová plocha m

56

Ostatní

Výtah

Stavba

Ostatní

Počet bytů

20
2

Plocha sklepa m

2

Počet sklepů

1

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

5

Dispozice bytu

2+1

Vlastnictví

družstevní

Stav bytu

Velmi dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

G - Mimořádně nehospodárná

Vyhláška

264/2020 Sb.
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