Ponuka nehnuteľností
Predaj Rodinný dom
Cena
Nehnuteľnosť

449 900 €
Predaj / Rodinný dom

Okres

Poprad

Obec

Poprad

Ulica

Poprad

Rozloha

380 m2

Informácie o nehnuteľnosti
Delta Property Vám ponúka na predaj atraktívnu, modernú, luxusnú vilu - dom v Poprade - novostavba.
Dom zabezpečený kamerovým systémom, alarmom, (otváranie dverí na odtlačok prstov). DOM: dispozícia
a umiestnenie nehnuteľnosti, zabezpečuje absolútne súkromie a komfort. Interiér je slnečný, príjemný a
priestranný. Dispozícia jednotlivých podlaží je nasledovná: prízemie: vstupná chodba so vstavanou
skriňou, hosťovská izba s kúpeľňou a WC, kotolňa, špajza, otvorený priestor - kuchyňa, jedáleň, obývacia
izba, krb s termoreguláciou, vstavané spotrebiče - rúra, kávovar, mikrovlnka, chladnička, indukčná varná
doska, digestor, poschodie: spálňa - 2 x šatník, kúpeľňa s WC a bidet, veľká terasa 25 m2, 3 x detská
izba, detská kúpeľňa s WC a bidetom, plus samostatné WC s bidetom, terasa 15 m2. Dom svojimi
exkluzívnymi priestormi a použitými materiálmi, značne prispieva k prestížnemu a reprezentačnému
charakteru k mnohostrannému užívaniu, nielen formou súkromného bývania. V interiéri aj exteriérovej
časti je použitý nadštandardný materiál, ktorý kompaktne umocňuje charizmu celého priestoru. Dom je
postavený - murivo Ytong 37,5 mm, zateplenie multipor 10 cm. Kúrenie: kúrenie plynové, prízemie podlahové, na poschodí - kombinované podlahové plus radiátory. Okná: hliníkové. DVOR: prístup do dvora
je kovanou bránou. Dom má dvojgaráž o výmere 70 m2. POZEMOK: pozemok má rozlohu 1400 m2,
podlahová plocha 380 m2. LOKALITA: krásna a tichá lokalita. VÝHODY: reprezentatívne sídlo, parkovanie,
pri výstavbe boli použité kvalitné materiály, slnečný. Dom ponúka všetko na skvelé bývanie a relax. Kúpou
voľný k dispozícii novému majiteľovi. DELTA PROPERTY je členom Realitnej únie Slovenskej Republiky a riadi
sa Realitným kódexom vydaným Realitnou úniou. Uvedená cena je konečná, zahŕňa províziu realitnej
kancelárie, vypracovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie v advokátskej kancelárií, poplatok pri podaní
návrhu na vklad vlastníckeho práva a poplatky spojené s

Inzerujúca spoločnosť

Delta Property s.r.o.
Poprad
0944 400 148
renata.hrusovska@deltaproperty.sk
Renáta Hrušovská
+421 905 149 735
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