Byt 2 izbový s balkónom a vonkajším parkovacím státím vo
Veľkej Lomnici - Odporúčame !!!

150 000 €
Kraj:
Okres:

Prešovský kraj
Kežmarok

Obec:

Veľká Lomnica

Ulica:

Tatranská

Druh:

Byty

Typ bytu:
Typ:
Úžitková plocha:

2-izbový byt
Predaj
48 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Počet izieb:
Plocha balkóna:
Balkón:
Kúpeľňa:
Výťah:
Energetický certifikát:

aktívne

El. napätie:

osobné

Voda:

230/400V
verejný vodovod

novostavba

Parkovanie:

vlastné vyhradené

48 m2

Zariadenie:

zariadený

48 m

2

2
4 m2
áno - 1
sprchovací kút
áno

Materiál:
Zateplený objekt:
Vykurovanie:
Zdroj tepla:
Príprava teplej vody:
Okná:

tehla
áno
ústredné kúrenie
teplo z kotolne
súbežne s ÚK
drevené eurookná

B

POPIS NEHNUTEľNOSTI
REALITY TATRY - EXKLUZÍVNE !!! Ponúkame na predaj veľmi pekný 2 izbový apartmán 48 m2 s
balkónom 4 m2 a vonkajším parkovacím státím 13 m2. Nadštandardné komfortné bývanie v
lukratívnej lokalite vo Veľkej Lomnici. Pozostáva z obývacej haly spolu s kuchynským kútom
vybaveným kuchynskou linkou so zabudovanými elektrospotrebičmi: keramická varná doska,
elektrická rúra, chladnička s mrazničkou, mikrovlná rúra, umývačka riadu, kožená sedacia súprava,
TV, DVD prehrávač, kávovar, jedálenský stôl so stoličkami. Apartmánový byt ďalej pozostáva s

priestrannej spálne vybavenej manželskou posteľou a rozkladacou pohovkou, kúpeľne s WC so
sprchovacím kútom vybavenej práčkou, chodby a šatníka. Apartmán sa predáva kompletne vybavený
nábytkom, elektronikou, kuchynské potreby na varenie a stolovanie. Výhodou apartmánu je možnosť
za poplatok využívanie wellness služieb v apartmánovom dome. Blízkosť všetkých letných a zimných
športových aktivít cez Golf, lyžovanie, turistika, relax, a iné.
Všetky bližšie informácie získate a obhliadku dohodnete v našej realitnej kancelárii REALITY
TATRY, budova MONACO, ul. Francisciho 22, Poprad na tel. čísle 0903 99 30 99

CENA: 150 000,- €
Dohodnite si obhliadku ešte dnes a využite možnosť kúpy tejto nehnuteľnosti.
Ďalšiu
aktuálnu
ponuka
nájdete
na
stránkach: www.realitytatry.sk alebo www.realitypopradtatry.sk

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Miroslav KLEIN, RSc.
0903993099
klein@realitytatry.sk

našich

