
INZERCE K BYTU – TEXT 

 

Hledáte slunný a zcela výjimečný byt? Nabízíme ke koupi nově zrekonstruovaný byt v osobním 

vlastnictví. Byt je situovaný v 8. patře dvanácti patrového bytového domu s výtahem. 

 

Dispozičně se jedná o 3kk s celkovou plochou 78,1 m2. 

Byt se skládá ze vstupní chodby a pracovny (16 m2), samostatné toalety (1 m2), unikátní koupelny (8 

m2), kuchyně s obývacím pokojem (22 m2), ložnice (13,6 m2), pokoje (12,1 m2), zasklené lodžie (4,4 

m2) a sklepní kóje (cca 1 m2).  

Bytová jednotka prošla v roce 2019 kompletní rekonstrukcí a nabízí tak moderní bydlení v klidné, ale 

zároveň žádané čtvrti ve Frýdku-Místku. Nalezneme zde nové omítky, snížené podhledy se 

zabudovanými světly, elektřinu v mědi a vodu v plastu. Dále novou plovoucí podlahu světlého 

odstínu, nové dlažby v koupelně a na WC, prostorné vestavěné skříně a botník na míru, kuchyňskou 

linku na míru s vestavěnými spotřebiči (myčka, plynový sporák, mikrovlnná trouba, horkovzdušná 

trouba). 

Byt je vybaven několika vestavěnými skříněmi s dostatkem úložného místa, prostorný obývací pokoj 

s kuchyňskou částí, která je vytvořena na míru a plně vybavena spotřebiči. Dále v bytě naleznete 2 

pokoje – ložnici a pokoj s ideální metráží. Dech vám vyrazí moderní a atypická koupelna s velkým 

oknem a dostatečným prostorem na pračku a sušičku. Samostatné WC velkou výhodou. 

Byt je vytápěn pomocí dálkového ústředního topení. Situovanost bytu je na východ, a čekal by vás tak 

každodenní krásný východ slunce přímo v bytě. 

Byt je také vybaven kvalitními a velmi nápomocnými doplňky jako jsou například rolety s technologií 

den a noc a také sítě proti hmyzu, tudíž se nebudete muset v létě znepokojovat při větrání prostor. 

Lokalita nabízí veškerou občanskou vybavenost a dopravní dostupnost. Parkování v ulici.  

 

Prohlídkový den na této nemovitosti proběhne dne ……….2021, pro přesný čas se obraťte na makléře.  

 

Cena včetně právních služeb, advokátní úschovy kupní ceny a zprostředkovatelské provize.  

V případě většího počtu zájemců může být nemovitost prodávána formou AUKCE a majitelé 

upřednostní nejvýhodnější obdrženou nabídku. 

 

 

 

 

 

 

 


