Apartmán č. 515 nadštandard - zariadený na Štrbskom Plese

REALITY KAMZÍK Vám ponúka na PREDAJ posledný apartmán na Štrbskom Plese v hoteli
Ovruč.Nové luxusné apartmány v hoteli Ovruč sa nachádzajú v najtichšej lokalite Štrbského Plesa
neďaleko stanice električky a zubačky a v blízkosti výhliadky Monte Móry.Apartmán 515 je 2
-izbový a je orientovaný na južnú stranu. Výmera apartmánu je 40,19 m2. Je teplý a slnečný.
Predáva sa v prevedení nadštandard - vchodové dvere, interiérové dvere, vynilové podlahy,
komplet obklady a dlažba, sprchovací kút, radiátor, umývadlo, batérie značky Hansgrohe, závesné
WC, kuchynská linka so spotrebičmi, krb s obkladom, komplet nábytok (zoznam interiéru zašleme
emailom). Fotky sú aktuálne a apartmán je v štádiu dokončovania. Ku každému apartmánu je
vyčlenené miesto v lyžiarni a spoluvlastnícky podiel na spoločných priestoroch vrátane wellnes
centra. V cene je zahrnuté aj parkovacie miesto v podzemnej garáži, spoluvlastnícky podiel na
hnuteľnom vybavení wellness, kabeláž LED osvetlenia, pripojovací poplatok VSD a príslušenstvo
krbu.MOŽNOSŤ ODPOČTU DPH!Apartmánový dom má dve podzemné podlažia, 6.nadzemných
podlaží. Parkovacie státia sú umiestnené v podzemnej garáži pod apartmánovým domom. II.
PODZEMNÉ PODLAŽIE:- parkovacie státia a skladyI. PODZEMNÉ PODLAŽIE:- reštaurácia- wellnes
centrum- lyžiareň- 1 apartmán- kotolňa- parkovacie státia a skladyI. NADZEMNÉ PODLAŽIE- 13
apartmánov- vstupná hala s recepciou a krbom- zimná záhrada- 2 výťahy so schodiskamiII.
NADZEMNÉ PODLAŽIE- 14 apartmánov na každom podlaží- 2 výťahy so schodiskamiIII. NADZEMNÉ
PODLAŽIE- 14 apartmánov- 2 výťahy so schodiskamiIV. NADZEMNÉ PODLAŽIE- 14 apartmánov- 2
výťahy so schodiskamiV. NADZEMNÉ PODLAŽIE- 14 apartmánov- 2 výťahy so schodiskamiVI.
NADZEMNÉ PODLAŽIE - PODKROVIE- 14 apartmánov- 2 výťahy so schodiskamiViac informácií Vám
radi poskytneme telefonicky alebo emailom.

Prehľad
Kraj: Prešovský

Mesto / Obec: Vysoké Tatry

Účel: Predaj

Typ nehnuteľnosti: Byty

Druh: 2 izbový byt

Stav: novostavba

Novostavba: true

Konštrukcia: tehlová

Výmera: 40,19m2

Vlastníctvo: Firemné

Podlažie: 5

Energetická účinnosť: -

Agent - detaily

Reality Kamzík

Meno: Ing. Peter Šalajka

Tel.: +421 907 559 201

Tel.: +421 907 559 201

Fax: +421 907 559 201

Email: salajka@realitykamzik.sk

Email: salajka@realitykamzik.sk

