HĽADÁME pre konkrétneho klienta 1 a pol - 2 izbový byt v
Humennom (N015-MIM)

Kraj:

Prešovský kraj

Okres:

Humenné

Obec:

Humenné

Ulica:

Třebíčska

Druh:

Byty

Typ bytu:

4-izbový byt

Typ:

Kúpa

Úžitková plocha:

75 m2

PODROBNÉ INFORMÁCIE
Status:
Stav:
Úžitková plocha:
Balkón:
Počet kúpeľní:

aktívne
čiastočne prerobený
75 m2
nie

Výťah:

áno

Zateplený objekt:

nie

Terasa:

nie

Vykurovanie:

spoločné

1

POPIS NEHNUTEĽNOSTI
N015-MIM
Ušetrite si čas aj nervy s papierovačkami, resp. prípadnými obhliadkami záujemcov. Nechajte to na
nás a už sa len tešte z "dobrého obchodu". Bez starostí predávajte, ale aj nakupujte s profesionálmi.
Predávajte a nakupujte s nami.
Volajte, píšte! Ponúknite... Aj nezáväzne :-).
Realitná kancelária Nové bývanie reality hľadá pre svojho klienta 1 a pol - 2 izbový byt kdekoľvek
Humennom.
Radšej zrekonštruovaný a pripravený na okamžité nasťahovanie sa.
Platba v HOTOVOSTI.

Pomôžte nám pri hľadaní a sebe pri predaji.
Možnosť vyplatenia nehnuteľnosti bez nutnosti okamžite sa vysťahovať.
Spoľahnite sa na najlepších! Za niekoho hovoria slová, za iných činy a v realitnom biznise hlavne
merateľné výsledky. Zverte kúpu či predaj do rúk tým najlepším - obchodníkom, maklérom, ale
predovšetkým ľuďom dlhodobo sa umiestňujúcim na špici rebríčka TOP realitných maklérov v rámci
Slovenska.
Predať vám vie ktokoľvek, čokoľvek, ale vy predsa chcete viac...
Sme realitná kancelária pôsobiaca v rámci celého Slovenska, teraz chceme zanechať silnú pečať aj na
Zemplíne, v meste Humenné a blízkom okolí. Vďaka nám si už množstvo ľudí našlo svoj nový domov,
alebo sa s radosťou rozlúčili so svojou nehnuteľnosťou, aby tam, kde oni končia, niekto iný začal
snívať svoj sen o ideálnom bývaní. Seriózny prístup, ľudské jednanie. Jasné podmienky, žiadne skryté
poplatky. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a nám zvereným nehnuteľnostiam sa
systematicky venujeme. Veľmi radi by sme aj vám pomohli s kúpou či predajom vašej nehnuteľnosti.
Spolupráca s nami je istotou zabezpečujúcou maximálny komfort a pohodu zrealizovaného obchodu,
ktoré vás nebudú nič stáť.
Vaša maklérka MIRKA, maklér roka 2021

REALITNÝ MAKLÉR
Maklér:
Telefón:
E-mail:

Miroslava Masicová...
0950 103 136
masicova@novebyvaniereality.sk

