# 0033, 2- IZBOVý BYT, PRIEVIDZA

Predaj. Predané. Cena na
zavolanie

Prievidza, Tren?iansky kraj
Romantické bývanie v byte s krásnym výh?adom? Žiadny problém.
PASTOROK REALITY VÁM EXKLUZÍVNE PONÚKA NA PREDAJ, 2- IZBOVÝ BYT, KTORÝ SA
NACHÁDZA V BYTOVOM DOME V PRIEVIDZI A MAJITE?OM PONÚKA PRÍLEŽITOS? UNIKNÚ?
KAŽDODENNÉMU STRESU. Aj 2 -izbový byt sa razom dokáže zmeni? na vysnívané bývanie.
Neveríte? Po?me sa spolu pozrie? do útulného bytu, ktorý sa nachádza na starom sídlisku v meste Prievidza..
Pani majite?ka je milovní?kou romantického štýlu. Ako sama prezradila, od za?iatku mala jasnú predstavu o
tom, ako by malo vyzera? jej krá?ovstvo. V byte kra?uje pozitívna energia, ktorá spolu s vhodne zvoleným
nábytkom, osvetlením a doplnkami opticky otvára priestor. V kombinácii s drevom vytvára útulný a
harmonicky pôsobiaci interiér. Kuchynská linka, robená na mieru, ponúka dostato?né miesto na varenie
špecialít ako aj samotné stolovanie. Viacero skriniek poskytuje dostato?né množstvo úložného priestoru ako
aj samostatný šatník v zadnej ?asti vstupnej haly. Kuchy?a je prepojená s obývacou ?as?ou. Obývacia
miestnos? je zariadená v jemnej farebnej kombinácii, ktorá dýcha pokojom. Zo spálne je výstup na lodžiu,
ktorá poskytuje úžasný výh?ad bez bytových domov. Ak snívate o romantickom bývaní v byte, táto ponuka
je pre vás ideálna. Po?te sa sami presved?i? a dohodnite si už dnes obhliadku. BENEFITY
NEHNUTE?NOSTI: nas?ahovanie kompletná rekonštrukcia nas?ahovanie bez vstupných nákladov
orientácia do tichej ?asti do dvora s nádherným výh?adom kompletná rekonštrukcia celého bytu ako aj
bytového domu

Name
Adresa
Telefón

Branislav Pastorok
Prievidza, Tren?iansky kraj
+421 905 960 984

MIESTNOSTI:
Izieb
: 2
Kúpe?ní
: 1
BUDOVE:
Druh domu
Poschodie
Po?et poschodí
Celková podlahová
plocha

:
:
:
:

tehla
1
3
60

CONVENIENCE:
Všeobecné vybavenie:
Pivnica,Lodžia,Kompletná
rekonštrukcia,Kanalizácia,Internet,
Vybavenie pre úsporu energie: Ústredné plynové,
V SUSEDSTVE:
Nákupné
: 10 minut - peši
centrum
Škôlka
: 5 minut - peši
Škola
: 5 minut - peši
Park
: 5 minut - peši
Zdravotné
: 10 minut - peši
stredisko
Autobusová : 3 minut - peši
stanica
Centrum mesta : 0 minut -
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