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Prodej, byty/3+1, 79 m2, Líšeň, 62800 Brno-Líšeň
[ID 40325]
Kupní cena

Připravujeme

Ve výhradním zastoupení nabízíme k prodeji krásný světlý byt v jedné z velmi vyhledávaných městských částí Brno Líšeň.
Byt, o výměře 79 m2, se skládá z prostorných a neprůchozích pokojů: kuchyně, obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj, zděná a
zvětšené koupelna s vanou, samostatné WC a chodba. Navíc má byt odkoupenou část chodby domu, ze které byl vytvořen
vstupní vestibul do bytu. Byt tak disponuje dostatečným vstupním i úložným prostorem, který ocení opravdu každý. Je
udržovaný k okamžitému nastěhování, zároveň je možné provést modernizaci a získat krásné bydlení dle dnešních
standardů.
Byt se nachází ve 3.NP panelového domu, který prošel kompletní revitalizací, výměna oken, stupaček, zateplení, nový výtah.
Dům má ve fondu oprav našetřeno na další investice. K dispozici je sklep, kočárkárna, kolárna a 2 sušárny na prádlo.
Líšeň je ideální volbou pro milovníky přírody a komfortního dojíždění do centra Brna. Zároveň má ale tato lokalita veškerou
občanskou vybavenost. Školy, školky, obchody, MHD, zdravotní středisko, kulturní vyžití, hřiště, vše na co si jen člověk
vzpomene je od bytu v dostupné vzdálenosti. Centrum Brna je vzdálené 20 minut městskou hromadnou dopravou nebo 15
min. automobilem.
Milovníci vycházek a přírody jistě ocení zalesněné okolí Líšně, ať už v podobě vyhlášeného Mariánského údolí s rybníky,
vyhlídka Velká Klajdovka, lom Hády nebo Zámek Belcredi.
Ideální bydlení, nejen pro mladou rodinu. Nabízí se i možnost koupě na investici, kdy ﬁnance uložené v nemovitosti neztrácí
hodnotu, ba naopak ji stále zvyšují. Pomůžeme Vám také zajistit ﬁnancování nemovitosti za nejvýhodnějších podmínek na
trhu. Neváhejte nás kontaktovat pro více informací či osobní prohlídku. Budeme se těšit.
Typ

byty, 3+1

Energetický štítek

C

Lokalita

Horníkova, Líšeň

Rok výstavby

1981

Město

Brno

Datum nastěhování

15.8.2022

Okres

Brno-město

Podlaží celkem

8

Vlastnictví

Osobní

Výtah

Ano

Budova

Panelová

Půdní vestavba

Ne

Podlaží

3

Vybavení

Sklep

Stav objektu

Dobrý

Plocha užitná

79 m2

