Prodej rodinného domu 160m², pozemek 700m²
Poláškova, Ostrava, Ostrava-město

3 990 000 Kč
Naše společnost Vám nabízí k prodeji atraktivní rodinný dům v Ostravě-Radvanicích na ulici Poláškova. Předmětem prodeje
je cihlový dům, který v nedávné minulosti prošel velice zdařilou rekonstrukcí . RD má zastavěnou plochu 218 m², obytná
plocha činí cca 160m² a dům je na rovinatém pozemku o ploše cca. 700 m². Nemovitost má terasu v 1. patře a na pěkné
zahradě je letní posezení a přístavba, kde je vytvořeno stylové posezení s kamny a udírnou. Dispoziční řešení domu je
následující – v přízemí je velká garáž o velikosti 55m2, odpočinková místnost a technická místnost. V 1.NP je kuchyně s
jídelnou, 2 pokoje, 1 koupelna, WC a ve 2.NP je kuchyně , 2 pokoje a koupelna se záchodem. Dům má ještě další menší
zateplený půdní prostor. Dům je vytápěn tepelným čerpadlem, proto jsou velmi nízké náklady na bydlení. Výborná
dostupnost do centra Ostravy cca. 5 minut autem.. Uvedená cena je včetně provize RK a právního servisu. Doporučujeme
Vám prohlídku i koupi této atraktivní nemovitosti. Pro více informací kontaktujte makléře.

CENA
Cena domu:

3 990 000 Kč

LOKALITA
Okres

Ostrava-město

Obec

Ostrava

Ulice

Poláškova

č. domovní / č. orientační

skryto

INFORMACE O NABÍDCE
Číslo zakázky

062

Datum aktualizace

29.09.2018

K dispozici od

29.09.2018

Poloha objektu

Samostatný

Druh objektu

Cihlová

Umístění objektu

Klidná část obce

Dispozice

5 a více pokojů

Jaroslav Bendl
Tel.: 725 255 908
E-mail: bendl@rkmrkvicka.cz

Číslo nabídky: 062
rkmrkvicka.cz/reality/0062/

Vybaveno

Částečně
2

Zastavěná plocha m
2

218
160

Užitná plocha m

2

Plocha parcely m

700

Počet podlaží objektu

2

Datum nastěhování

29.09.2018

POPIS DOMU
Kategorie

Domy a vily

Druh domu

rodinný dům

Typ domu

Patrový

Stav domu

Velmi dobrý

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída

Jaroslav Bendl
Tel.: 725 255 908
E-mail: bendl@rkmrkvicka.cz

G - Mimořádně nehospodárná

Číslo nabídky: 062
rkmrkvicka.cz/reality/0062/

