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Prodej bytu 3+kk, 73 m2, OV, Olomouc, Povel, ul. Loudova
Prodej bytu 3+kk 73 m, s balkonem 14 m,
Olomouc, ul. Slavonínská
ČÍSLO ZAKÁZKY:

LEbt9084

TYP ZAKÁZKY:

LOKALITA:

Olomouc, Povel, Loudova

prodej

Prodej bytu 3+kk 73 m, s balkonem 14 m, Olomouc, ul.
Slavonínská

Nemovitost nabízí
DACHI s.r.o.
Ztracená 34
Olomouc, 779 00

Realitní makléř

DACHI reality - zprostředkovatel prodejce ve spolupráci s MARZIO
- developer vám v rámci projektu Slavonínské zahrady III. etapa
nabízí prodej bytu 3+kk, 2. NP, 73 m, s balkonem 14,2 m, ve velmi
žádané a klidné lokalitě k bydlení na ulici Slavonínská v klidné
městské části Olomouc - Povel. Výjimečnost projektu charakterizují
prostorné terasy, předzahrádky a balkóny, francouzská okna,
krásný výhled na Slavonín a přírodní rybník Hamrys, výborné
parkování, bezbariérový přístup, moderní výtah a především skvělá
dopravní dostupnost, výborná občanská vybavenost v dosahu a
rychlý příjezd na dálnici. Byty jsou orientovány na všechny světové
strany. Možnost výběru plochy bytu a plochy slunných balkonů,
podlaží umístění bytu, změny dispozic a půdorysu bytu. Využijte
příležitosti nechat si navrhnout a postavit byt dle Vašich přání a
představ, včetně úpravy designu. K bytu je k dokoupení komfortní
příslušenství: sklep, venkovní či vnitřní parkovací stání. Standardní
vybavení splňuje požadavky moderního bydlení (plovoucí podlaha,
obložkové zárubně, moderní keramické obklady, francouzská okna,
atd. - vše dle vlastního výběru). Klientům nabízíme možnost
kompletního návrhu a řešení interiéru vybraného bytu přímo na
míru a pomůžeme Vám i s vyhledáním nejvýhodnějšího
hypotečního financování prostřednictvím našeho hypotečního
centra.

CENA:

Ilona Rikl
Mobil: 773 017 017
ilona.rikl@dachi.cz

(za nemovitost)

3 787 410,- Kč

Informace o nemovitosti
Dispozice bytu

3+kk

Číslo podlaží v domě

2

Počet podlaží objektu

5

Celková podlahová plocha
(m2)

73

Druh objektu

cihlová

Stav objektu

ve výstavbě (hrubá stavba)

Vlastnictví

osobní
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Počet podlaží pod zemí

1

Vybavení

balkon

Vybaveno

Nezařízeno

Užitná plocha (m2)

73
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