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Prodej bytu 2+kk, 54 m2, OV, Vrchlabí (okres Trutnov)

Nemovitost nabízí

EVROPA realitní kancelář
Václavské náměstí
 

Realitní makléř

Mgr. Drahuše Třmínková
Mobil: +420 731 635 461
drahuse.trminkova@rkevropa.cz

Prodej nového bytu 2+kk, Vrchlabí
ČÍSLO ZAKÁZKY: 55660 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Vrchlabí (okres Trutnov)

Prodej nového bytu 2+kk, Vrchlabí

V rámci nového developerského projektu ?Byty u školy? Vám
exkluzivně ke koupi nabízíme nový slunný byt, který si můžete
nechat dokončit podle svých představ.

Tento byt je o dispozici 2+kk, podlahové ploše 54 m2 a nachází se
ve 3. NP novostavby moderního bytového domu s výtahem. Ke
každému bytu náleží sklepní kóje.
 
Byt je tvořen vstupní chodbou, ze které se vchází do jednotlivých
místností bytu: obývacího pokoje s kuchyňským koutem, ložnice,
koupelny s vanou a samostatného WC.. 

Projekt zahrnuje dva bytové domy, každý o osmi bytových
jednotkách a bude realizován v žádané a klidné lokalitě Liščí kopec,
odkud jsou pro zimní sporty lehce dostupné běžecké tratě
Vejsplachy a sjezdové tratě v Herlíkovicích či Špindlerově Mlýně. V
létě je možné využit blízké koupání a v letošním roce je plánováno
otevření nového aquaparku. Centrum města Vrchlabí s veškerou
občanskou vybaveností je cca 15 minut chůze od domu. 

V případě zájmu o některý z bytů se na mne neváhejte obrátit.

CENA: (za nemovitost) 5 148 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Dispozice bytu 2+kk

Číslo podlaží v domě 3

Počet podlaží objektu 4

Celková podlahová plocha
(m2)

54

Druh objektu skeletová

Stav objektu novostavba

Energetická třída B - Velmi úsporná

Vlastnictví osobní

Plocha sklepu (m2) 5

Vybavení sklep
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Umístění objektu centrum

Telekomunikace Internet

Ostatní rozvody Kabelové rozvody
Ostatní rozvody

Topení Ústřední - dálkové

Doprava

vlak
silnice
MHD
autobus

Voda dálkový vodovod

Odpad Městská kanalizace

Plyn Zaveden

Ostatní Parkoviště

Užitná plocha (m2) 54

Komunikace asfaltová

Inženýrské sítě
Vodovod
Kanalizace
Plyn
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