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Prodej bytu 2+kk/B (52 m2), Poděbrady - Žižkov
2 350 000,00 CZK Za nemovitost

Ref. číslo nabídky: 59-228
RE/MAX je mezinárodní síť finančně a právně nezávislých kanceláří, které nabízejí širokou škálu realitních a relokačních
služeb.
Společnost RE/MAX si vyhrazuje právo na změny a úpravy zobrazených informací. Společnost nenese odpovědnost vůči
jiným subjektům za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím těchto informací.



Číslo zakázky
59-228

Typ zakázky
Prodej

Typ nemovitosti
Byty

Počet nadzemních podlaží
objektu

5
Druh objektu

Cihlová
Stav objektu

Novostavba
Balkon

Ano (5 m2)
Rok kolaudace

2007
Umístění objektu

Klidná část obce
Celková plocha

52 m2
K nastěhování Elektřina

230 V
Voda

Dálkový rozvod
Odpad

Kanalizace
Občanská vybavenost

Škola, Školka, Zdravotnická zařízení,
Pošta, Supermarket, Kompletní síť
obchodů a služeb

Dispozice
2+kk

Vlastnictví
Osobní

Sklep
Ano

Bezbariérový byt
Ano

Dovolujeme si Vám nabídnout byt 2+kk/B (52 m2) v Poděbradech. Byt je nadstandardní, téměř nepoužívaný,
moderně řešený, slunný s balkónem, na který je vstup z obou pokojů s výhledem do přírody, nedaleko lázeňské
kolonády. Byt je díky množství oken a dispozičnímu řešení možno přestavět  na 3+kk. Byt i celý dům je
bezbariérový s dokonalou bezpečnostní ochranou a prostorným výtahem.  Bezproblémové parkování před
domem. Byt je vybaven novou kuchyňskou linkou s vestavnými spotřebiči. Osvětlení celého bytu zajišťují
moderní designová světla.  V okolí je veškerá občanská vybavenost, pestré sportovní vyžití  včetně
profesionálního golfového hřiště, promenáda kolem Labe, spousta kaváren a restaurací, léčivé prameny a v
neposlední řadě lázně.  Možno financovat  hypotékou, kterou Vám rádi vyřídíme. V případě dalších dotazů mne
kontaktujte.
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