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Na predaj veľkometrážny 3- izbový byt s
balkónom a garážou - Pezinok
Kúpna cena

210 000 €

Vo vyhľadávanej lokalite Pezinka, na Muškátovej ulici ponúkame na predaj zaujímavý veľkometrážny 3-izbový byt s veľkým
balkónom a vlastnou garážou.
Byt je situovaný na 3. poschodí zo štyroch a jeho celková podlahová plocha je veľkolepých 98m² s balkónom, ktorého
výmera je úctyhodných 5.6m². K bytu ďalej patrí samostatná pivničná kobka s veľkosťou 1.8m² a garáž s podlahovou
plochou 17m², s možnosťou prístupu do nej priamo z bytového domu. Byt disponuje vlastným ústredným radiátorovým
kúrením prostredníctvom vlastného plynového kotla.
Pred asi desiatimi rokmi prešiel bytový dom celkovou rekonštrukciou, v rámci ktorej bol aj dom zateplený. V roku 2020 bola
menená kompletná strecha na dome.
Byt prešiel pred cca desiatimi rokmi celkovou rekonštrukciou. V rámci nej boli osadené nové plastové okná so žalúziami a
sieťkami proti hmyzu, nové bezpečnostné dvere, nová elektroinštalácia, nové podlahy, keramické dlažby, zrekonštruovaná
kúpeľňa a WC. Ďalej boli nainštalované nové interiérové dvere z masívu v drevenej zárubni a bola osadená kuchynská linka
so spotrebičmi a nový plynový kotol Protherm.
Orientácia izieb bytu je na dve svetové strany. Na východnej strane sa nachádza detská izba a kuchyňa a na západnú stranu
sú orientované spálňa a obývacia izba. Všetky izby v byte ponúkajú dostatočnú svetlosť a sú veľké a priestranné.
Byt pozostáva z veľkej predsiene v tvare písmena "L" (z ktorej sa vchádza do jednotlivých izieb), obývacej izby s
priestranným balkónom, spálne, detskej izby, samostatnej kuchyne s kuchynskou linkou so zabudovanými spotrebičmi,
kúpeľne s vaňou a oknom, WC a samostatnej špajze s oknom.
V byte je zavedený rýchly internet od SWANu.
Celkové mesačné náklady sa pri štyroch osobách pohybujú na úrovni 180€.
Zariadenie bytu je možné prikúpiť na základe dohody s majiteľom bytu.
Lokalita bytu v Pezinku ponúka kompletnú občiansku vybavenosť a výbornú dostupnosť do Bratislavy, Senca, Modry, alebo
Trnavy. V blízkosti sa nachádzajú detské ihriská, základná škola, škôlky, nákupné centrá, zástavka autobusu, pošta, banky a
zdravotné stredisko.
Radi Vám poradíme a pomôžeme so zabezpečením ﬁnancovania na tento byt.
V prípade že neuspejeme pri vybavovaní Vášho ﬁnancovania v banke, tak Vám vrátime celý rezervačný poplatok.
Zabezpečíme komplexný právny servis a návrh na vklad do katastra.
Typ

byty, 3 izbový byt

Elektri

230 V

Mesto

Pezinok

Telekomunikácie

Okres

Pezinok

telefon,
internet

Vlastníctvo

Osobné

Vybavenie

Budova

Tehlová

Balkón
Garáž
Parkovacie miesto

Poschodie

3

Voda

na pozemku

Stav objektu

Čiastočná rekonštrukcia

Plyn

na pozemku

Výťah

Ne

Kúrenie

ústredné

Odpad

verejná kanalizácia

Plocha úžitková

98 m2

