Interaktívna obhliadka - rodinný poldom v obci Horné
Vestenice v blízkosti lesa

49 500 €
Kraj:
Okres:

Trenčiansky kraj
Prievidza

Obec:

Horné Vestenice

Ulica:

-

Druh:

Domy

Typ domu:

Rodinný dom

Typ:

Predaj

Úžitková plocha:

477 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Plocha pozemku:

aktívne

Počet izieb:

osobné

Kúpeľňa:

čiastočne prerobený

El. napätie:

sprchovací kút
230V

477 m

2

Parkovanie:

477 m

2

Voda:

477 m

2

Inžinierske siete:

áno

Zateplený objekt:

nie

Zastavaná plocha:

75 m2

Podlahová plocha:

2

Vykurovanie:

1

Pivnica:

Počet podlaží:

2

75 m

vlastné vyhradené
verejný vodovod

vlastné - pevné palivo
áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Pozrite si interaktívnu prehliadku rodinného domu, ktorú Vám odprezentujeme online formou 3D
zobrazenia bez nutnosti osobného stretnutia.
KLIKNITE TU: ALFA Reality - virtuálna prehliadka domu
Ponúkame na predaj rodinný poldom v obci Horné Vestenice. Rodinný dom je jednopodlažný s
rozlohou 75 m2.

Vstup do domu je zabezpečený prekrytou verandou, Ďalej disponuje dvomi izbami, kuchyňou a
toaletou s WC. Je pekne dispozične riešený. Do kuchyne, ktorá sa nachádza uprostred domu sa
dostaneme z priestrannej chodby. Kuchyňa disponuje komínom, ktorý je vhodný na umiestnenie
lokálneho vykurovacieho telesa. Z kuchyne doľava sa dostaneme do miestnosti, ktorá má výhlad do
malej predzáhradky a ulice. Doprava je miestnosť, ktorá má okno orientované do zadnej časti dvora.
V dome sú plastové okná a je vyčistený a pripravený na prípadnú rekonštrukciu. V dome je zavedená
voda a elektrika. Plynová prípojka je hneď pred domom.
Celková rozloha pozemku je 447 m2. Nachádzajú sa tu dve hospodárske budovy vhodné na využitie
ako letná kuchyňa, sklad a garáž.
Nehnuteľnosť sa nachádza na konci obce a tak si môžte užívať tiché bývanie v blízkosti lesa.
Možnosť kúpy tejto nehnuteľnosti je aj prostredníctvom úveru a to priamo u nás. V prípade vášho
záujmu o obhliadku ma môžete kontaktovať na tel. 0948 969 676 alebo pavol.kakas@alfareality.sk.
Sledujte naše novinky a pridajte sa k nám aj na FACEBOOKU :)

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:

Pavol Kakaš

Telefón:
E-mail:

0948 969 676
pavol.kakas@alfareality.sk

