PREDAJ! Rodinného domu s veľkým pozemkom Pezinok Grinava

270 900 €
Kraj:

Bratislavský kraj

Okres:

Pezinok

Obec:

Pezinok

Ulica:

Myslenická

Druh:

Domy

Typ domu:
Typ:
Úžitková plocha:

Rodinný dom
Predaj
2

829 m

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Vlastníctvo:
Stav:
Celková plocha:
Úžitková plocha:
Plocha pozemku:
Zastavaná plocha:
Podlahová plocha:
Počet podlaží:
Počet izieb:

aktívne
osobné
pôvodný
2
829 m
829 m2
829 m2
122 m2
122 m2
1
2

Kúpeľňa:
El. napätie:
Parkovanie:
Voda:
Zariadenie:
Inžinierske siete:
Kanalizácia:
Materiál:
Vykurovanie:
Pivnica:

áno
230V
áno
verejný vodovod
zariadený
áno
áno
tehla
vlastné
áno

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
Hľadáte veľký stavebný pozemok priamo v meste? Zaujal Vás Pezinok na bývanie, podnikanie, či
rekreáciu s kompletnou občianskou vybavenosťou na peši a zároveň blízko prírody? MÁME pre Vás
IDEÁLNU kombináciu mesta s prírodou priamo v meste Pezinok (časť Grinava). Tento rodinný dom
s krásnou záhradou a pozemkom čaká na svojho nového majiteľa.
Nenechajte si ujsť tento rovinatý pozemok s vynikajúcou polohou rovno v meste. Celková plocha
pozemku je veľkorysých 829 m2. Rodinný dom vhodný na rekonštrukciu má rozlohu pozemku pod
domom 122 m2 + ďalších krásnych 707 m2 je priestranný pozemok vhodný ako záhrada, alebo na
výstavbu. Ku domu prislúcha pivnica (vhodná aj na uskladnenie vína), šopky rôznych veľkostí,
dreváreň a na dvore je pod strechou krb na grilovanie. Na pozemok sa vchádza cez malú bránu na

peši, ako aj veľkou bránou pre auto. Čím si viete zabezpečiť parkovanie na vlastnom pozemku.
Vzdialenosť od centra Bratislavy je do 20 minút.
VOĽNÝ IHNEĎ
Ak Vás naša ponuka zaujala, neváhajte a dohodnite si obhliadku ešte dnes! Je potrebné vidieť :)
V cene je zahrnutá odmena pre RK, kompletné sprostredkovateľské a poradenské služby, kataster,
právny servis, atď...
Rada Vám zabezpečím najvýhodnejšiu hypotéku na trhu a budete mať vyriešené všetko pod jednou
strechou a profesionálne.
__________________
Mgr. Anna Lukáčová
☏ 0903 192 063
✉ anna.lukacova@mentorgroup.sk
Páči sa Vám prezentácia tejto nehnuteľnosti?
✔ virtuálna prehliadka
✔ sprostredkovanie najvýhodnejšej hypotéky na trhu
✔ VIP servis pre každého klienta
✔ daňové priznanie

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Anna Lukáčová
0903192063
anna.lukacova@mentorgroup.sk

