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Prodej samostatného RD, 130 m2, Kladno - exkluzivně

Prodej rodinného domku 3+1, Kladno
ČÍSLO ZAKÁZKY: 213093 TYP ZAKÁZKY: prodej

LOKALITA: Kladno, Na stráni

Prodej rodinného domku 3+1, Kladno

U nemovitosti nabízíme možnost Dotované hypotéky!
Společnost Bidli nabízí k prodeji dům 3+1 se započatou rekonstrukcí
v ulici Na stráni, Kladno. Dům se špaletovými okny je postaven z
kamene a cihel. Střecha je nová, s výklopnými okny. Před domem je
přístavek sloužící jako veranda a menší prostor na bylinkovou
zahrádku. Je zde zavedena elektřina, voda, kanalizace a plyn, který
je u paty domu.
Dům disponuje 2 podlažími:
1.podlaží - obývací pokoj, ložnice, kuchyňská část, koupelna s
toaletou. Podlahy z dřevěných prken a dlažby, vytápění pořešeno
kamny na dřevěné brikety. Toto podlaží je potřeba zrekonstruovat.
Přístup na terasu a zahrádku je po schodech.
2.podlaží - obývací pokoj s ložnicí (jedna velká místnost), kuchyňská
část, koupelna s toaletou. Podlahy plovoucí a linoleum, vytápění
pořešeno přímotopy. Z této části domu je přímý vstup přes
francouzské okno na terasu a zahrádku, která je kaskádovitá.
Parkování na dvě auta na okraji silnice před domem.
Na nemovitost lze čerpat hypoteční úvěr, s jehož vyřízením vám rádi
pomůžeme za nejlepších možných podmínek, které v současnosti trh
nabízí.

Bidli nabízí tuto nemovitost s Dotovanou hypotékou. S vlastními
zdroji 1 130 000 Kč budete mít měsíční splátku pouze 10 915 Kč

CENA: (za nemovitost) 4 150 000,- Kč

Informace o nemovitosti

Počet podlaží objektu 2

Druh objektu smíšená

Stav objektu dobrý
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Energetická třída G - Mimořádně nehospodárná

Vlastnictví osobní

Vlastní pozemek (m2) 313

Umístění objektu stará zástavba

Vybaveno Nezařízeno

Zastavěná plocha (m2) 136

Plocha parcely (m2) 313

Užitná plocha (m2) 130

Plocha zahrady (m2) 177

Komunikace dlážděná

Poloha objektu samostatný

Nemovitost nabízí

Bidli reality, a.s.
Jindřišská 889/17
Nové Město
110 00 Praha 1
 

Realitní makléř

Irena Hřibová
Mobil: 774 110 007
info@bidli.cz
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