NEPREMIČNINE

INVESTIRAJTE V RAZVOJ VEČSTANOVANJSKEGA PROJEKTA V PREDMESTJU CELJA

VEČSTANOVANJSKI PROJEKT VOJNIK
Nizka večstanovanjska gradnja za nova, sodobna stanovanja
 Večstanovanjski objekt je novejše gradnje, vseeno je potreben obnove.
 Skupna neto tlorisna površina stanovanj znaša 2.444 m², objektu pripada še 2.495 m² zemljišča.
 Večstanovanjski objekt je etažnosti K+P+3N.
 Sestavlja ga 43 različno velikih stanovanjskih enot velikih od 34 m² in 98 m²
 Urejena so pripadajoča zunanja in notranja parkirna mesta ter shrambe.
 Posamezne stanovanjske enote odlikuje sodobna arhitektura in dobra izkoriščenost prostora.
 Okolica je prijetna, zelena, mirno soseščino predstavljajo drugi stanovanjski objekti.

OSNOVNE INFORMACIJE
Šifra:

RE ID 448

Tip ponudbe:

Prodaja

Izhodiščna cena:

1.620.000,00 EUR + pripadajoči davek*

Kategorija:

Večstanovanjski objekt

Leto izgradnje:

2009

NEPREMIČNINSKI POSREDNIK

Status nepremičnine:

Dokončan stanovanjski projekt, potreben obnove

DUTB, d.d.

Naslov:

Vilharjeva ulica, Ljubljana, Slovenija

Iva Kozar

Neto tlorisna površina stavb: 3.728,50 m²

T: +386 1 429 38 34

Skupna površina zemljišč:

E: iva.kozar@dutb.eu

2.495,00 m²

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Sredi urbanega udobja in blizu zelene narave
Lokacija, kjer je vse na dosegu roke
V neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura, ki zagotavlja urbano udobje v sicer mirnem in prijetem okolju.
Blizu so trgovine, banka, lekarna, občina, vrtec in osnovna šola. Naselje in okolica ponujata številne možnosti rekreacije in
pobega v naravo.
Vojnik - razvojno usmerjena občina
Občina Vojnik ima nekaj več kot 8.700 prebivalcev. Vojnik veliko vlaga v trajnostni razvoj na vseh področjih, se aktivno vključuje
v gospodarske in družbene procese okolja, ter spodbuja razvoj podeželja in turizma. V njem delujejo mnoga manjša podjetja in
obrne delavnice. Občina je tudi prometno odlično povezana. Celje in avtocesta sta oddaljena zgolj 10 kilometrov, blizu sta
železnica, avtobusna postaja in mestni potniški promet.
Celje - tretje največje mesto v Sloveniji
Mestna občina Celje upravno, administrativno, kulturno, izobraževalno, gospodarsko, sejemsko in turistično središče regije.
V občini živi skoraj 50.000 prebivalcev. Ponaša se z izjemno zgodovinsko in kulturno dediščino ter umeščenostjo v zeleno
pokrajino ob sotočju Savinje in Voglajne.
Občina je razvojno in trajnostno naravnana, vlaga v ekološke projekte, revitalizacijo kulturne dediščine, mestno infrastrukturo
in podobno. V občini delujejo številne vzgojne in izobraževalne ustanove, bogata je športna infrastruktura, mesto je sedež
mnogih javnih podjetij, družb in zavodov. (vir: moc.celje.si)

Izjava o omejitvi odgovornosti
Ta predstavitev je informativne narave in nekatere slike so lahko zgolj simbolne, zato vsebina predstavitve ni primerna za oblikovanje utemeljene naložbene oziroma nakupne odločitve. Zaradi navedenega glede predstavljene vsebine DUTB, d.d. ne prevzema nobene odgovornosti. Vse pravice pridržane.
Pripravila: DUTB d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija. Dodatne informacije najdete na spletni strani: nepremicnine.dutb.eu
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