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Prodej OV 3+kk Vranovice nad Svratkou
Zakázka č. N038
Typ zakázky: prodej
Makléř spravující tuto zakázku: Vladimír Král, tel: 736681019, e-mail: a-king@a-king.cz
Exkluzivně nabízíme prodej bytu o velikosti 3+kk ve Vranovicích nad Svratkou.
Jedná se o byt v OV umístěný v 2.patře cihlového domu o čtyřech patrech.
Jeho celková plocha je 99 m2 a je po rekonstrukci / el, voda, omítky, podlahy/.
Sestává se z kuchyně s moderní kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči a
jídelním pultem, která je vkusně propojena s prostorným obývacím pokojem.
Oba prostory je možné oddělit posunovacími dveřmi. V obou místnostech jsou
některé stěny obloženy kameny. V obývacím pokoji je umístěn krb. V bytě jsou
další dva další samostatné pokoje, ložnice s vestavěnými skříněmi a dětský
pokoj . Koupelna s toaletou je opatřena sprchovým koutem a umyvadlem spolu
s pračkou. Je obložena velkoplošnými moderními obklady , na podlaze je dlažba.
Ohřev vody a tepla je řešen pomocí turbokotle. Okna jsou plastová. V bytě je
klimatizace.
V domě je nová střecha , plastová okna a stupačky.
K bytu patří garáž umístěná nedaleko domu.
Vranovice je obec v okrese Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Rozkládá se v
Dyjsko-svrateckém úvalu, v katastrálním území Vranovice nad Svratkou, 30 km
jižně od Brna, na železniční trati Břeclav?Brno. Žije zde přibližně 2 400 obyvatel.
V obci se nachází škola, mateřská škola, praktický i dětský lékař, lékárna,
květinářství, kadeřnictví, kosmetika a masáže, potraviny, uzenářství, pension,
restaurace, sportbar, skaut, rybářský svaz, bazén, knihovna,
Jedná se o vinařskou obec v Mikulovské vinařské podoblasti . Spojení je možné
vlakem nebo busem.
Velikost bytu: 3+kk
Užitná plocha: 99 m2
Zdivo: cihla
Vlastnictví: osobní
Stav nemovitosti: velmi dobrý
Patro: 2/4
Výtah: ne

Cena: 4.700.000,- Kč
Poznámka k ceně: +provize RK
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