175.000,00 EUR

Prodaja hiša SLOVENSKI JAVORNIK, 224,40 m2

Transakcija:

Prodaja

Tip:

Hiša - Samostojna

Velikost:

224,40 m

Nadstropje:

K+P+1

Lokacija:

SLOVENSKI JAVORNIK, Gorenjska

Šifra:

Ni podatka

Država:

Slovenija

Leto izgradnje:

zgrajeno leta 1928, adaptirano leta 1997

Energetski razred:

EI v izdelavi

2

224,4 m², samostojna, zgrajena l. 1928, adaptirana l. 1997, 379 m² zemljišča, K+P+1, prodamo. Cena: 175.000,00 EUR
Posredujemo pri prodaji samostojne hiše v izmeri 224,40 m² skupne in 124,50 m² uporabne površine z vrtom v izmeri 379,00 m². V hiši je izdelano stanovanje v pritličnem delu in stanovanje v
mansardi s samostojnim vhodom. Priključki so skupni.
Vsa potrebna infrastruktura v neposredni bližini.
Hiša je bila deloma obnovljena, termo izolacija (brez zaključnega sloja), pvc okna. Streha betonska kritina.
V manjšem obsegu delno podkletena.
Stanovanje v pritličju predstavlja:
• predverje-vhod
• velika dnevna soba z jedilnico
• manjša kuhinja
• spalnica
• soba
• velika kopalnica s sanitarijami
• manjša klet
• drvarnica
• garaža
• vrt
• parkirišče
Stanovanje v mansardi predstavlja:
• kuhinjo
• dve sobe
• kopalnico s sanitarijami
• veliko teraso
Priključki:
• elektrika
• vodovod
• kanalizacija
• internet / KATV
Lastništvo urejeno in vpisano v ZK. V pridobivanju je GD in UD po zakonu.
Prosimo interesente, da si nepremičnine ne ogledujejo sami, ker lastniki ne želijo motenja posesti in nenapovedanih ogledov.
Za vse potrebne informacije ter dogovore o možnih terminih ogleda, prosimo kontaktirajte nepremičninsko družbo.
Prodajalčev ponudbeni pogoj za sklenitev pogodbe s kupcem je, da kupec prevzame v plačilo del stroškov prodaje, to je 2 % od pogodbene vrednosti.
Exedra Real Estate vam nudi brezplačno svetovanje pri iskanju vaše nepremičnine, katera bo najbolj ustrezala naročnikovim željam in potrebam. Korektno, pravno varno izvedemo celotno
izvedbo nakupa nepremičnine.
Vaše ponudbe in povpraševanja lahko posredujete na E-mail;
info@exedra-nepremicnine.com
041 703 806

Exedra nepremičnine - Dragan Dušanić s.p.
Trg Toneta Čufarja 3
4270, Jesenice, Slovenija

Telefon: 041/703-806 - Dragan Dušanić
info@exedra-nepremicnine.com

