Byt: 3+kk, Jenčice se zahradou 850 m2 a jezírkem
http://www.reals.cz/131192

Cena:

1 250 000 Kč
Uvedená cena je včetně právního
servisu a k jednání

Číslo zakázy:

5200-ATA00013

Type zakázky:

Nabídka - prodej

Nemovitost:

Byt: 3+kk

Adresa:

Litoměřice, Jenčice

Druh objektu:

Cihlový

Užitná plocha:

105 m2

Energ. třída:

G

Makléř:

Ing. Zdeněk Táborský
775 581 313
z.taborsky@atareality.cz

Kancelář:

ATA reality Táborský Zdeněk
Husovo náměstí 66, 413 01
Roudnice nad Labem
zdenek.taborsky@atareality.cz

Prodej pěkného městského podkrovního bytu 3+kk se třemi balkóny a garáží v novostavbě ŘRD, se zahradou 857 m2
(ta je v OV) v Jenčicích, okres Litoměřice. Dům a byt je postaven ve spolupráci s obcí a do 5 roků bude převeden plně
do osobního vlastnictví podle předkupní smlouvy. Dům byl postaven v roce 2000. V domě jsou dvě bytové jednotky
s vlastním vchodem. K bytu náleží garáž pro dvě auta, sklepní místnost a nad bytem je provedena příprava na půdní
vestavbu asi 40 m2. Do bytu se přichází po dubovém schodišti a z velké chodby jsou vchody do jednotlivých místností:
ložnice, dětského pokoje, velká obývací místnost s kuchyní, do koupelny a technické místnosti. V kuchyni je nová
kuchyňská linka se sklokeramickou deskou a myčkou. V koupelně je vana a sprchový kout. Z IS: vodovod, kanalizace,
elektřina a plyn. Dům je vytápěn plynovým kotlem kombinovaným s ohřevem TUV. Komín v obývacím pokoji umožňuje
vybudování krbu. Výhled je na zahradu, okolní domy, České středohoří a zeleň. Na vlastní oplocené zahradě, která
je naproti domu , se nachází zahradní altán, ohniště, bazén a větší jezírko. Tato zahrada je již v osobním vlastnictví
a je součástí ceny bytu. V obci je základní občanská vybavenost. Veškerá ostatní pak v 5 km vzdálených Lovosicích.
Dopravní spojení: vlak, BUS a dálnice D8 vzdálena 4 km (cca 40 min do Prahy). Poplatky jsou zde 3.300 Kč ( FO,
nájem, vodné) plus ostatní energie (plyn, elektřina). Více informací Vám sdělí makléř na tel. 775581313.

