Realitní kancelář DACHI
spolehlivost doporučená přáteli

Prodej bytu 1+kk 36,27 m², s balkonem 8,92 m²
G4/15, Olomouc, ul. Slavonínská
Odkaz: https://www.dachi.cz/prodej-bytu-1-kk-36-27-m-s-balkonem-8-92-m-g4-15-olomouc-ul-slavoninska-o463674

Cena:

1 697 159
Kč

Číslo nabídky:

LEbt5716

Užitná plocha:

36.27 m2

Stav:

novostavba

Vlastnictví:

osobní
vlastnictví

Patro:

3. patro ze 5

Kontaktovat poradce
Lenka Nerušilová
733 530 932
lenka.nerusilova@dachi.cz

Popis
Realitní kancelář Dachi vám nabízí prodej bytu 1+kk 36,27 m², s balkonem 8,92 m² G4/15 , ve velmi žádané a klidné lokalitě
k bydlení na ulici Slavonínská v klidné městské části Olomouc - Povel. Výjimečnost projektu charakterizují prostorné terasy,
předzahrádky a balkóny, francouzská okna, krásný výhled na Slavonín a přírodní rybník “Hamrys”, výborné parkování ,
bezbariérový přístup, moderní výtah a především skvělá dopravní dostupnost, výborná občanská vybavenost v dosahu a
rychlý příjezd na dálnici. Byty jsou orientovány na všechny světové strany. Možnost výběru plochy bytu a plochy slunných
teras, podlaží umístění bytu, změny dispozic a půdorysu bytu. Využijte příležitosti nechat si navrhnout a postavit byt dle
Vašich přání a představ, včetně úpravy designu. K bytu je možno dokoupit komfortní příslušenství: sklep, venkovní či vnitřní
parkovací stání. Standardní vybavení splňuje požadavky moderního bydlení (plovoucí podlaha, obložkové zárubně, moderní
keramické obklady, francouzská okna, atd. - vše dle vlastního výběru). Termín zahájení výstavby léto 2017. Klientům
nabízíme možnost kompletního návrhu a řešení interiéru vybraného bytu přímo na míru a pomůžeme Vám i s vyhledáním
nejvýhodnějšího hypotečního financování prostřednictvím našeho hypotečního centra.

Parametry
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: realizováno
Kategorie: Byty
Cena: 1 697 159 Kč
Umístění: Slavonínská, Olomouc

Patro: 3. patro ze 5
Vlastnictví osobní vlastnictví
Stav objetktu:: novostavba
Konstrukce: cihlová
Užitná plocha: 36.27 m2
Parkování: Garážové stání
Balkón: ano
Sklep: ano

Mapa

Navštivte nás na adrese
Ztracená 34, 779 00 Olomouc
Provozní doba:
Po - Čt 8:15 - 18:00, Pá 8:15 - 15:00

Jsme členem
Asociace realitních
kanceláří v ČR

