# 0103, 3- IZBOVý BYT PRIEVIDZA

Predaj. Predané. Cena na
zavolanie

Prievidza, Tren?iansky kraj
Predstavujeme vám na predaj 3. izbový byt po kompletnej rekonštrukcii v meste Prievidza.
Byt sa nachádza vo vyh?adávanej ?asti starého sídliska, v príjemnom pokojnom prostredí plnom zelene.
Majitelia bytu, mali jasnú predstavu o vytvorení útulného, moderného bývania. Vytvorili pocit harmonického
pohodlia s perfektnou kombináciou dreva a gresovej dlažby. Pocit jedine?nosti vstupuje do hry už pri vstupe
do bytu. Uvíta Vás ve?ká vstupná hala, ktorá je prepojená s kúpe??ou a toaletou, kuchy?ou, obývacou
miestnos?ou, spál?ou a detskou izbou. Drevené interiérové dvere , plávajúce podlahy s dreveným nábytkom,
tvoria ve?mi inšpiratívnu hru s celým priestorom. Príjemná energia, ktorá Vás víta v každej miestnosti,
ponúka ve?korysý, svetlý, slne?ný priestor, ktorému nechýba ?aro intimity a pozitívna atmosféra, do
ktorého po?as celého d?a prenikajú slne?né lú?e cez plastové okná. Nová kuchynská linka, spotrebi?e
pôvabne zapadla do celkového farebného konceptu interiéru. Jedále? svojim štýlom nadväzuje ako
farebnos?ou tak aj atmosférou na celkový priestor v byte. Pohodlie na relax nájdete aj kúpe?ni a toalete.
Majite?om sa podaril vytvori? nádherný priestor, do ktorého sa sta?í len nas?ahova?. Byt sa predáva s
kompletne vybavený a zariadený. výmera 75 m2 výborná, vyh?adávaná poloha zmena dispozície bytu
okamžité nas?ahovanie kompletná rekonštrukcia oku lahodiaci dizajn nas?ahovanie bez vstupných nákladov
výh?ady do tichej ?asti do dvora na všetky svetové strany kompletná rekonštrukcia celého bytového domu a
spolo?ných priestorov A ?o viac doda? k danej nehnute?nosti ? Po?me sa spolu pozrie? do útulného bytu, len
pár minút od centra mesta a vychutnajme si celú jeho krásu priamo v ?om.

Name

Branislav Pastorok

MIESTNOSTI:
Izieb
: 3
Kúpe?ní
: 1
BUDOVE:
Konštruk?né prvky
Strecha
Poschodie
Postavený
Rok rekonštrukcie
Po?et poschodí
Celková podlahová
plocha

:
:
:
:
:
:
:

tehla
sedlová
2
196
2021
3
75

CONVENIENCE:
Všeobecné vybavenie: Pivnica,Kompletná
rekonštrukcia,Kanalizácia,Káblová
televízia,Internet,
Vybavenie spotrebi?mi:
Umýva?ka,Prá?ka,Mikrovlnná rúra,
Vybavenie pre úsporu energie: Ústredné plynové,

Adresa
Telefón
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Prievidza, Tren?iansky kraj
+421 905 960 984

V SUSEDSTVE:
Nákupné
: 0 minut centrum
Dom pre
: 0 minut seniorov
Škôlka
: 0 minut Škola
: 0 minut Park
: 0 minut Kino
: 0 minut Zdravotné
: 0 minut stredisko
Autobusová : 0 minut stanica
Vlaková
: 0 minut stanica
Polícia
: 0 minut Nemocnica
: 0 minut Centrum mesta : 0 minut Supermarket : 0 minut -

