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Moderné bývanie v 3 a 4 izbových rodinných
domoch, Beladice
Kúpna cena

139 900 EUR

Vymeňte byt za rodinný dom v tichom prostredí pár kilometrov od Nitry a využite tak komfort mesta a pokojné prostredie
dediny. Ponúkame Vám exkluzívne projekt novostavieb 4 a 3 izbových rodinných domov v Beladiciach, 1km od výjazdu na
rýchlostnú cestu R1. Obec sa nachádza vo veľmi výhodnej lokalite medzi Nitrou, Zl. Moravcami a Vráblami, má plnú
občiansku vybavenosť, 2 materské školy, základnú školu, zdravotné stredisko, lekáreň, ﬁtnes centrum, wellness, 3 čerpacie
stanice, Mc Donalds.
Pozemok je 350 m2
Zastavaná plocha 120 m2
Úžitková plocha 94 m2
Dispozičné riešenie 3 i domu: zádverie 4 m2
obývačka s kuchyňou 32 m2 ( pri 4i variante 27 m2)
chodba 13 m2
technická miestnosť 4,7 m2

kúpeľňa 8 m2
pracovňa 5,6 m2 ( pri 4i variante izba 11,5 m2)
izba 11,5 m2
izba 15 m2
terasa
Technické parametre: prípojky - voda, kanalizácia, elektrina
predpríprava na pripojenie optickej sieti
materiál - vibrolisovaný betón
zateplenie - polystyrén
okná, dvere - SALAMANDER
klimatizácia
tepelné čerpadlo
podlahové kúrenie
stierky, prvá malovka
certiﬁkát pasívneho domu A0
náklady na bývanie 70€ mesačne
Novostavba je na súkromnej ulici čo Vám dodá pocit bezpečia a súkromia. Predáva sa v štádiu holodom, v cene je zahrnuté
tepelné čerpadlo, klíma, podlahové kúrenie. Možnosť dokončenia na kľúč podľa požiadaviek. Domy sa neomietajú, tvárnice
zabezpečujú krásny dizajn a bezproblémovú údržbu. Noví majitelia budú mať prístup do susediaceho parku Tartuf a na skok
wellness, dostatok parkovacích miest, novú cestu, verejné osvetlenie. Nehnuteľnosti sú vhodné aj ako investičné, nakoľko sa
v obci nachádza termálny prameň a ráta sa s výstavbou termálneho kúpaliska.
Pre bližšie informácie ma prosím kontaktujete
Typ

domy, rodinný

Telekomunikácie

telefon,
internet

Mesto

Nitra

Okres

Nitra

Vybavenie

Podkrovný priestor
Garáž
Parkovacie miesto

Vlastníctvo

Osobné

Budova

Zmiešaná

Voda

na pozemku

Stav objektu

Novostavba

Plyn

nie je

Energetický štítok

A

Kúrenie

iné

Komunikácia

asfaltová

Odpad

verejná kanalizácia

230 V,
400 V

Plocha úžitková

94 m2

Plocha zastavaná

120 m2

Plocha pozemku

320 m2

Elektri

