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Prodej prostorného bytu 3+1 124m2 ul. Kardinála
Berana
Kupní cena

4 849 000 Kč
včetně provize

Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji prostorný byt 3+1 o celkové rozloze 124 m2 v ulici Kardinála Berana, v blízkém
centru města Plzně. Bytová jednotka se nachází v 4. nadzemním podlaží cihlového domu, nad bytem je již společný půdní
prostor, který je také součástí prodeje.

Dům je udržovaný, klidný, v domě je celkem jen 8 bytových jednotek. Před 3 lety proběhla na domě rekonstrukce střechy.
Bytová jednotka se skládá z hlavní místnosti s kuchyňským koutem, místnost pracovny, prostorné ložnice, dětského pokoje,
koupelny, WC, chodby, komory (úložného prostoru) a místnost na odpočinek s výhledem do zahrady.
Před 7 lety proběhla rozsáhlá rekonstrukce bytu, vytápění i teplá voda jsou řešeny plynovým kotlem. K bytu náleží prostorný
sklep o výměře 8 m² v suterénu domu, místnost sušárny, společný vnitroblok a podíl na půdě. Velkou výhodou tohoto bytu
jsou prostorné pokoje, dostupnost MDH, bydlení přímo ve městě, ale v klidné ulici. Měsíční náklady spojené s užíváním bytu
jsou nízké, fond oprav vychází na 1474Kč, před domem je možnost využití bezplatného parkování v ulicích nebo pronajmout
si parkování stání vedle domu.
V místě je veškerá občanská vybavenost: škola, školka, obchody s potravinami, obchodní centrum Plzeň Plaza, 5 minut
pešky na Náměstí republiky, 2 minuty pešky do parku ve Smetanových sadech.
S ﬁnancováním dané nemovitosti Vám rádi pomůžeme a budeme se těšit na prohlídku.
Typ

byty, 3+1

Výtah

Ne

Lokalita

Kardinála Berana, Jižní
Předměstí

Komunikace

betonová

Půdní vestavba

Ne

Město

Plzeň

Elektřina

230 V

Okres

Plzeň-město

Doprava

Vlastnictví

Osobní

Budova

Cihlová

Podlaží

4

vlak,
dálnice,
silnice,
MHD,
autobus

Stav objektu

Velmi dobrý

Telekomunikace

Energetický štítek

G

Převod do OV

Ano

telefon,
internet,
satelit,
kabelová televize,
kabelové rozvody

Poloha objektu

řadový

Vybavení

Zařízení

ano

Sklep 8 m2
Bazén

Datum nastěhování

1.11.2022

Voda

dálkový vodovod

Podlaží celkem

5

Plyn

individuální

Topení

lokální plynové

Odpad

veřejná kanalizace

Plocha užitná

98.24 m2

Plocha podlahová

90 m2

Plocha celková

124 m2

