Predaj Malacky
Malacky
48.4347503, 17.020348

Ponúkame na predaj rodinný dom - bungalov v Malackách - Padzelek v tichej časti. Rodinný dom
je postavený na oplotenom ( betónové časti ) pozemku. Vstupná vchodová brána je posuvná,
samonosná hliníková s diaľkovým ovládaním. Na pozemku sú dve parkovacie miesta. Rodinný dom
bol skolaudovaný v roku 2015. Dom je postavený s tehly zn,porfix 30 cm + 10 cm polystyrén
zateplenie. V súčasnosti je dom bez vonkajšej omietky, ktorú si môže nový majiteľ dať podľa
svojich predstáv. Dom pozostáva z 2x detskej samostatnej nepriechodnej izby, 1x spálňa zo
sprchovacím kútom a samostatným wc ( ale v spálni), obývačka spojená s kuchyňou a jedálňou,
chodba, špajza, technická miestnosť a kúpeľňa s rohovou masážnou vaňou a wc. Vykurovanie
domu je podlahové- V každej izbe sa nachádza termostat + jeden centrálny termostat. Podlaha je
dlažba + parkety, na vnútorné steny steny je použitá sadrová omietka. V centrálnej časti domu je
krbová vložka s prieduchmi. Vstupné bezpečnostné vchodové dvere + zabezpečovacie značkové
zariadenie celého domu. Osvetlenie izieb podhľadmi - bodové osvetlenie + väčšie svetlá podľa
miestnosti a potreby. V celom RD je internet + wifi a tiež káblová televízia s rozvodom v každej
izbe. Odpad je riešený 12m3 žumpou, elektrina 230V/400V .Dom má vlastnú studňu s pitnou vodou
a filtrami. Zo spálne a obývačky je východ na terasu a malú relaxačnú časť, využívanú na
posedenie a grilovanie s priateľmi a zábavu pre deti. Polievanie trávnika vpredu a vzadu na
pozemku je riešené automatický pomocou časovača a závlahového systému. Na pozemku je ešte
malý domček, ktorý má rôzne využitie ( odkladací priestor, garáž pre motocykel, chlapská dielňa
--- )..Viac informácií ohľadom ceny priamo na obhliadke alebo v RK pre vážnych záujemcov
..Možnosť financovania v hotovosti, HÚ alebo kombináciou. Pri financovaní HÚ Vám radi
sprostredkujeme úver našimi hypotekárnymi špecialistami spoločnosti Broker Service Group
Slovakia a.s.

Detaily nehnuteľnosti
Predaj/Prenájom:Na predaj

Cena:na vyžiadanie€

Celková rozloha:450m2

Úžitková plocha:136m2

Počet izieb:4

Počet kúpeľní:2

Vnútorné vybavenie
Internet

Televízia

Mikrovlnná rúra

Podlahové kúrenie

Vonkajšie vybavenie
Balkón/Terasa

Parkovanie

Dostupnosť
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