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Rezervované! Exkluzívne ponúkame novostavbu rodinného domu
Cena
179 990,00 EUR

Vlastnosti
Kategória:
Lokalita:
Plocha (pozemok):
Zastavana plocha:
Úžitková plocha:
Materál:
Stav:

Predaj / Rodinný dom
Trnava
366 m2
119 m2
100 m2
Tehla
Rezervované

Popis nehnuteľnosti
Rodinný dom Rekreačná ulica Hľadáte bývanie, ktoré by naplnilo Vašu predstavu o bývaní v tichej lokalite blízko mesta aj prírody?
Ponúkame na predaj novostavby rodinných domov na ulici Rekreačná, ktorá patrí pod správu mesta Trnava. Dom je súčasťou
dvojdomu. AKTUÁLNA PONUKA: dom A1 - zastavaná plocha: 119,30 m2, pozemok: 357 m2 – plánovaná výstavba jar 2021 dom B1 zastavaná plocha: 119,30 m2, pozemok: 357 m2 – plánovaná výstavba jar 2021 dom A2- vo výstavbe: zastavaná plocha: 119,30 m2,
pozemok: 366 m2 – 179.990,- Eur dom B2 – vo výstavbe: zastavaná plocha: 119,30 m2, pozemok: 366 m2 - REZERVOVANÝ dom
A3 – vo výstavbe: pozemok 370 m2 – 179.990,- Eur dom B3 – vo výstavbe: pozemok 370 m2 -179.990,- Eur dom A4 – pozemok 420
m2 – plánovaná výstavba jar 2021 dom B4 – pozemok 420 m2 - plánovaná výstavba jar 2021 DOMY - zastavaná plocha: 119,30 m2 úžitková plocha: 100,10 m2 - terasa: 28 m2 VÝHODY: + tichá lokalita + príroda + novostavba + všetky IS (voda, kanalizácia, elektrina)
+ parkovacie státie pre 3 autá DISPOZIČNÉ RIEŠENIE DOMU: dom pozostáva zo vstupnej chodby, 3 samostatné nepriechodné izby,
obývacia izba prepojená s kuchyňou, kúpeľňa s priestorom na vaňu aj sprchový kút a toaletu, samostatná toaleta, technická miestnosť
so zásobníkom TUV a predpríprava na pračku - z obývacej izby a spálne je priamy vstup na terasu Dom je súčasťou prízemného
dvoj-domu s atypickou pultovou strechou bez podpivničenia. Novostavba je navrhnutá tak, aby dokonale spĺňala súčasné požiadavky
moderného bývania: efektívne dispozičné riešenie, presvetlené miestnosti a kvalitné materiály. Poskytuje absolútne súkromie v dome
aj na pozemku, každá bytová jednotka má vlastnú stenu, medzi ktorými je protihluková izolácia. Súčasťou domu je aj dláždená terasa,
chodník a státie pre 3 autá. Pozemok bude oplotený a pripravený na dobudovanie podľa Vaších predstáv. Nízkoenergetické
vyhotovenie stavby Vám zabezpečí nízke mesačné náklady na bývanie. Výborná občianska vybavenosť: obchody, lekáreň, škôlka,
autobusová zastávka 200 m, v centre mesta ste do pár minút. Blízkosť Kamenného mlyna ponúka priestor pre pobyt v oddychovej
zóne plnej zelene, ihriská pre deti a prírodné kúpalisko. Cena zahŕňa: – hrubú stavbu – plastové okná a vchodové dvere
zn.Salamander s izolačným trojsklom a farebnou lamináciou – elektrickú inštaláciu (vrátane zásuviek a vypínačov) – elektrické
podlahové kúrenie s termostatom v každej miestnosti – sadrové omietky – betónový poter – sadrokartónové stropy – predpríprava na
krb komín – vonkajšiu fasádu (zateplenie 18 cm) – fúkaná izolácia stropu v hrúbke 380 mm – chodník zo zámkovej dlažby – terasu zo
zámkovej dlažby – oplotenie (bez kovaných brán) – odvodnenie, hrubé terénne úpravy – 3 parkovacie miesta Cena domu v prevedení
HOLODOM 179.990 € s plánovaným dokončením jar 2021 Cena nezahŕňa: – sanitu, interiérové dvere, obklady, dlažby, kuchynskú
linku Pre viac informácií, ako aj dohodnutie si obhliadky nás kontaktujte: 0908 728 899 - Petra Foltýnová, foltynova@homreal.sk V
cene je zahrnuté profesionálne realitné poradenstvo, vrátane vypracovania zmluvnej dokumentácie a návrhov na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností. Pomôžeme so zabezpečením a vypracovaním znaleckého posudku a vybavením hypotekárneho
úveru.

