Prodej bytu 3+1 84 m2
Zdeňka Chalabaly 1, Ostrava, Ostrava-město

1 800 000 Kč
K přímému prodeji nabízíme prostorný byt 3+1 s balkónem a sklepem o výměře 83,97 m2 ve velmi lukraktivní lokalitě
Bělského Lesa. Byt prošel v minulosti úpravami, kdy se z 3+1 vytvořil 2+1, takže díky své velikosti nabízí spoustu
zajímavých možností, jak si ho vybavit. Byt disponuje obývacím pokojem, kuchyní, ložnicí, koupelnou, záchodem a
prostornými chodbami. Byt je v původním stavu a je vhodný pro rekonstrukci. Vchodové dveře jsou bezpečnostní. Další
výhodou jsou prostorné skříně na míru s velkým úložným prostorem . Byt se nachází v 2 patře( z 5) panelového domu z
výtahem. Byt je v osobním vlastnictví, lze ﬁnancovat hypotečním úvěrem, který vám rádi zařídíme. Pro domluvení prohlídky
a bližší informace volejte RK. Dům se nachází v oblíbené a vyhledávané lokalitě, ve které najdeme veškerou občanskou
vybavenost: ZŠ, MŠ, lékárna, pošta, restaurace, supermarkety, ﬁtness centrum, atd. Tato část Ostravy je velice rozmanitá a
v krátké vzdálenosti si lze užívat výhod Bělského lesa. V pěší dostupnosti jsou dětská hřiště, sportoviště, cyklostezka, louka s
ﬁtness hřištěm a sdílenými koly. Parkování je možné před domem či v přilehlých ulicích. Díky skvělé poloze je odtud spojení
do centra naprosto bezproblémové a cesta nezabere ani deset minut.

CENA
Cena bytu

1 800 000 Kč

Popis

REZERVOVÁNO

Sleva

90 000 Kč

LOKALITA
Okres

Ostrava-město

Obec

Ostrava

Ulice

Zdeňka Chalabaly

č. domovní / č. orientační

3007 / 1

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

1452019

Datum aktualizace

26.03.2020

K dispozici od

14.05.2019

Druh objektu

Panelová

Jaroslav Bendl
Tel.: 725 255 908
E-mail: bendl@ostraﬁnreality.cz

Číslo nabídky: 1452019
ostraﬁnreality.cz/reality/0089/

Vybaveno

Ne

Počet podlaží objektu

5
2

Celková podlahová plocha m

83

Datum nastěhování

14.05.2019

POPIS BYTU
Kategorie

Byty

Číslo podlaží v domě

2

Dispozice bytu

3+1

Vlastnictví

osobní

Stav bytu

Velmi dobrý

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Třída

Jaroslav Bendl
Tel.: 725 255 908
E-mail: bendl@ostraﬁnreality.cz

D - Méně úsporná (příloha)

Číslo nabídky: 1452019
ostraﬁnreality.cz/reality/0089/

