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Kupní cena

2 217 000 Kč
včetně provize

Dovolujeme si představit developerský projekt výstavby dvou bytových domů ve Frýdku-Místku s názvem "Rezidence Na
Poříčí". Kolaudace se předpokládá koncem roku 2019, v současnosti se již budují interiéry jednotlivých bytů dle požadavků
prvních rezervujících klientů. V obou bytových domech jsou výtahy od přízemí až do horního patra, což zařizuje bezbariérový
přístup do všech bytů.
V nabídce máme čtyři desítky nových luxusních bytů s dispozicemi od 1+kk (40 m²) až po prostorné 3+kk (127 m²), většina
bytových jednotek disponuje jedním nebo dvěma prostornými balkóny, popř. terasou se zahrádkou. Zakládáme si na velmi
kvalitních materiálech včetně sanity. Při rychlém jednání má budoucí majitel stále možnost podílet se na dokončení interiéru
dle vlastních potřeb a vkusu.
Moderní bydlení Rezidence Na Poříčí je vhodné jako investiční bydlení (na další pronájem), bydlení pro mladé lidi, svobodné i
manželské páry, rodiny s dětmi či seniory.
Umístění v oblasti s rodinnými domy ve velice klidné části města s výhledem na řeku Ostravici a na Sady B. Smetany nabízí
dost příležitostí pro odpočinek, nicméně přestože tato lokalita nabízí příjemnou klidovou zónu uprostřed zeleně, nachází se
velmi blízko centra města Frýdek-Místek. Samotný Frýdek-Místek nabízí rozvinutou infrastrukturu s veškerou občanskou
vybaveností a maximální komfort pro lidi nejrůznějšího věku i životního stylu. Naleznete zde obchodní centrum, nemocnici,
lékárny, restaurace a kavárny, široké spektrum služeb i škol, místa určená k odpočinku, stejně tak bohaté aktivní sportovní
vyžití ve všech sezónách roku. Ty sportovně založené potěší bohatý výběr turistických destinací. V nejbližším okolí je hojně
vyhledávaným turistickým cílem například královna Moravskoslezských Beskyd Lysá hora či Hukvaldy, vyhlášené
monumentálním hradem nebo golfovým hřištěm. Pro milovníky umění je zase Frýdek-Místek městem s bohatou kulturní
tradicí, disponuje několika divadelními i klubovými scénami, kinem nebo například multifunkční halou pro pořádání velkých
kulturních akcí.
Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou linku nebo navštivte stránky rezidencenaporici(.)cz, prohlídky jsou možné po
domluvě s realitním makléřem.
Rádi vám pomůžeme i s ﬁnancováním koupě hypotéčním úvěrem, ﬁnancím se věnujeme již 20 let.
Typ

byty, 2+kk

Stav objektu

Novostavba

Lokalita

Přemyslovců, Chlebovice

Energetický štítek

G

Město

Frýdek-Místek

Užitná plocha

44 m2

Okres

Frýdek-Místek

Podlaží celkem

4

Vlastnictví

Osobní

Výtah

Ano

Budova

Cihlová

Podlaží

4

Vybavení

Balkón
Sklep

Výška stropu

0

