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Prodej, byty/4+1, 78 m2, Nový Lískovec, 63400
Brno, Brno-město [ID 41717]
Kupní cena

5 990 000 Kč
včetně provize

VÝRAZNÁ SLEVA - Cena je včetně provize RK a veškerého právního servisu. Upřednostňujeme rozhodnost a rychlé jednání.
Ve výhradním zastoupení Vám nabízíme prostorný, prosvětlený byt o dispozici 4+1 a celkové rozloze 86 m2 (78 m2 byt + 5
m2 lodžie + 3 m2 sklep) v osobním vlastnictví. Nachází se nedaleko centra v 6. patře panelového bytového domu v jedné z
nejnovějších brněnských sídlištních výstaveb z roku 1989. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014.
Obývací pokoj a kuchyně s jídelním koutem jsou orientovány na jih a umožňují si užít dostatek světla a tepla. Všechny 3
pokoje, které mohou sloužit jako ložnice, pracovna či jako dětské pokojíčky, jsou pak orientovány na příjemně chladný sever.
Obývací pokoj se vstupem do lodžie s plně otevíratelnými okenními stěnami dodává luxus prostorného zázemí pro celou
rodinu. Koupelna s vanou a samostatné WC jsou pak vedle velké, zabudované skříně v chodbě.
Byt je plně klimatizován a okna jsou plastová, takže Vás nezaskočí ani parné letní dny. Parkovat lze na neplaceném
parkovišti přímo před domem. Budova má výtah a je vyhřívána dálkovým ústředním topením. Budova má výbornou
energetickou náročnost stupně B. Potěší Vás také kvalitní, bezpečnostní dveře, vlastní sklep a v budově instalovaný
kamerový systém pro nejvyšší možné zabezpečení.
V okolí je veškerá občanská vybavenost: supermarkety, školy, školky, sportoviště,
restaurace a zastávky MHD.
Byt je velmi zajímavý také investičně - dispozice 4+1 a blízkost univerzitního kampusu jsou skvělou kombinací pro
studentské bydlení a velmi dobrou návratnost investice.
Pokud Vás zaujala tato prostorná nemovitost, neváhejte nás kontaktovat.
Typ

byty, 4+1

Energetický štítek

B

Lokalita

Svážná, Nový Lískovec

Rok výstavby

1989

Město

Brno

Rok rekonstrukce

2014

Okres

Brno-město

Datum nastěhování

31.1.2023

Vlastnictví

Osobní

Půdní vestavba

Ne

Budova

Panelová

Vybavení

Lodžie 5 m2
Sklep 3 m2

Podlaží

6

Topení

ústřední dálkové

Stav objektu

Velmi dobrý

Plocha užitná

78 m2

