
 

 

 

 

Porovnávací vzorky rodinný dům 

 

Kraj Vysočina  



Celková cena: 4 390 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 52346

Aktualizace: 26.03.2021

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 112 m

Užitná plocha: 82 m

Plocha podlahová: 82 m

Plocha pozemku: 1296 m

Plocha zahrady: 1184 m

Parkování:

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Ústřední elektrické

Odpad: Jímka

Telekomunikace: Telefon, Internet,
Kabelová televize

Elektřina: 230V

Doprava: Autobus

Komunikace: Asfaltová

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná

Vybavení: Částečně

Spočítat hypotéku

Exkluzivně Vám nabízíme prodej rodinného domu typu bungalov o podlahové ploše 82 m2 s

pozemkem o výměře 1296 m2. Dům je těsně před dokončením - není zkolaudován. Dům se nachází v

klidné části obce Frýdnava, v dojezdové vzdálenosti Golčův Jeníkov 5 min., Havlíčkův Brod 10 min.

Dispozice domu je tvořena zádveřím, obývacím pokojem, který je orientován na jih a kuchyňským

koutem, dále jsou zde tři samostatné pokoje, koupelnou a samostatným WC s technickou místností.

Vytápění je řešeno elektrickým podlahovým topením, ohřev vody zajišťuje elektrický bojler, v obývacím

pokoji je příprava na krbovou vložku. Uvedena energetická třída náročnosti C. Doporučuji osobní

prohlídku. V případě zájmu nebo pro více informací mě prosím kontaktujte.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 82 m², pozemek 1 296 m²
Habry - Frýdnava, okres Havlíčkův Brod
4 390 000 Kč
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Celková cena: 4 990 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně poplatků,
včetně DPH, včetně
právního servisu

Poznámka k ceně: včetně právního servisu

Náklady na bydlení: 2000

Aktualizace: 14.03.2021

ID: 229383516

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Plocha zastavěná: 100 m

Užitná plocha: 83 m

Plocha pozemku: 450 m

Parkování: 2

Rok kolaudace: 2021

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Lokální elektrické

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V, 400V

Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice,
Autobus

Komunikace: Dlážděná

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná

Bezbariérový:

Vybavení:

Výtah:

Spočítat hypotéku

Dům BASIC VIEW je navržen jako moderní nízkonákladový prosluněný domek na nejkrásnějším místě

v Humpolci s dokonalým výhledem na celý Humpolec či místní dominanty jako hrady Orlík a Lipnice a

má naplnit potřeby jak mladých rodin, tak zralejších párů.

Dům je navržen se třemi pokoji (1x ložnice, 2x dětský pokoj), sociálním zázemím a obývacím pokojem

s kuchyní, ze kterého je přístup na terasu, která výhledem dominuje celému domu. Díky výškovému

odstupu domů není výhled z terasy před domem ničím rušený. Dům BASIC VIEW je vytápěn velmi

účinným a úsporným elektrickým podlahovým vytápěním, je napojen na veřejný vodovod i kanalizaci a

spadá do energetické třídy B – velmi úsporný.

Architektonická variabilita tohoto domu spočívá v možnosti spojení dvou pokojů v jeden a získání pak

nadstandartní ložnice, pokoje pro hosty a již zmíněného obývacího pokoje. Tuto variantu upřednostní

spíše páry s odděleně žijícími dětmi. Výhled z terasy tohoto domu, použití klasických, avšak kvalitních

materiálů pro výstavbu, dům s velice nízkými měsíčními náklady na bydlení, dělají z tohoto domu

jedno z nejzajímavějších bydlení v Humpolci a okolí.

Prodej rodinného domu 83 m², pozemek 450 m²
Terasy, Humpolec
4 990 000 Kč
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Celková cena: 9 990 000 Kč za
nemovitost

ID zakázky: 2678

Aktualizace: Dnes

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Okraj obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 208 m

Užitná plocha: 161 m

Plocha pozemku: 932 m

Garáž:

Energetická náročnost
budovy:

Třída C - Úsporná

Spočítat hypotéku

Prodej luxusního, jednopodlažního domu se zahradou v Jihlavě Ve výhradním zastoupení nabízíme

prodej ojediněle řešeného, luxusního rodinného domu s nadstandardním vybavením a prostornou

zahradou. Dům se nachází v okrajové části krajského města Jihlavy, v lokalitě Pávov. Jedná se o

jednopodlažní novostavbu rodinného domu s navazující garáží. Obytná část domu je dispozičně

řešena jako 4+kk. Je zde k dispozici veliký obývací prostor s dominantními krbovými kamny, spojený s

luxusní kuchyňskou a jídelní částí, to vše o celkové velikosti 52,5 m2. Dále jsou zde dva pěkné pokoje,

ložnice, technická místnost, komora, koupelna s vanou, sprchovým koutem, dvoj umyvadlem a

toaletou a další samostatná toaleta. Všechny místnosti jsou krásně prosvětlené a z obývací části je

přímý výstup na vydlážděnou terasu a do zahrady. Kompletní technické zázemí domu, jako např.

vytápění, centrální vysavač, pračka, sušička, je soustředěno do technické místnosti. V celém domě je

podlahové vytápění. Podlahovou krytinu tvoří vinyl a dlažba. Na obytnou část domu navazuje garáž se

sekčními vraty na dálkové ovládání. Obklopující zahrada domu je vkusně řešena a nachází se zde i

krytý bazén o velikosti 8 x 4m. Doporučujeme prohlídku této nemovitosti. S případným vyřízením

hypotéky bezplatně pomůžeme. Bližší informace Vám zašleme nebo poskytneme při osobním

jednání.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 161 m², pozemek 932 m²
Jihlava - Pávov, okres Jihlava    Panorama

9 990 000 Kč
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Hřiště: Dětské hřiště Střítež (2133 m)

Večerka: Potraviny Mája (3340 m)

Hospoda: Č. P. 168 (2095 m)

Veterinář: MVDr. Michael Horský - veterin… (4424 m)

Sportoviště: GARANT - KONGRES, s.r.o., s.r.o. (1254 m)

Restaurace: Restaurant Tři Věžičky (1254 m)

Školka: MŠ Střítež (2540 m)

Bus MHD: Jihlava, Nový Pávov (120 m)

Škola: ZŠ Jihlava, Jungmannova (3482 m)

Pošta: Pošta Střítež u Jihlavy - Česká … (2238 m)

Bankomat: Bankomat České spořitelny (4037 m)

Lékař: MedicalHelp Česká republika s… (1370 m)

Lékárna: Lékárna Bedřich (3284 m)

Vlak: Jihlava-Bosch Diesel (880 m)

Start:

Jihlava - Pávov, okres Jihlava

Cíl:

V okolí najdete:

Kontaktovat:

1. Nonstop Reality

Štefánikovo náměstí 1972/2, 58601 Jihlava

http://www.nonstopreality.cz

Více o společnosti »

Hypoteční kalkulačka

Nabídka hypoték od

Seznam.cz, a.s. není zprostředkovatelem hypotečních úvěrů

Zadejte adresu cíle

Zdenka Floriánová
Zobrazit telefon

Zobrazit email

Výše půjčky (Kč)

7 992 000

Doba splácení (roky)

30

Délka fixace

1 rok 3 roky 5 let 7 let

Aktualizovat

Od 29 472 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%

https://www.firmy.cz/detail/13287630-potraviny-maja-jihlava.html
https://www.firmy.cz/detail/13125295-c-p-168-stritez.html
https://www.firmy.cz/detail/663824-mvdr-michael-horsky-veterinarni-ordinace-jihlava.html
https://www.firmy.cz/detail/12951185-garant-kongres-s-r-o-stritez.html
https://www.firmy.cz/detail/647393-restaurant-tri-vezicky-stritez.html
https://www.firmy.cz/detail/2372303-ms-stritez-stritez.html
https://www.firmy.cz/detail/663375-zs-jihlava-jungmannova-jihlava.html
https://www.firmy.cz/detail/433078-posta-stritez-u-jihlavy-stritez.html
https://www.firmy.cz/detail/592923-bankomat-ceske-sporitelny-jihlava.html
https://www.firmy.cz/detail/13276220-medicalhelp-ceska-republika-s-r-o-jihlava-pavov.html
https://www.firmy.cz/detail/12991957-lekarna-bedrich-jihlava.html
https://www.sreality.cz/adresar/1-nonstop-reality-jihlava/717
http://www.nonstopreality.cz/
https://www.sreality.cz/adresar/1-nonstop-reality-jihlava/717
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&utm_source=sreality.cz&utm_medium=referral&utm_campaign=hypotecniKalkulacka&utm_content=umisteni_1
https://www.sreality.cz/adresar/1-nonstop-reality-jihlava/717/makleri/6781
https://www.sreality.cz/adresar/1-nonstop-reality-jihlava/717/makleri/6781
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3


Zobrazit více nabídek Reklama

RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 10 610 199 KčZjistit více

Od 29 478 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.59%
RPSN: 2.00%
Fixace: 3 roky
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 10 612 199 Kč

Zjistit více

Od 29 887 Kč měsíčně

Roční úroková sazba: 1.69%
RPSN: 2.11%
Fixace: 5 let
Pojištění schopnosti splácet: Ano
Celkem zaplatíte: 10 759 455 Kč

Zjistit více

https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=3
https://www.hyponamiru.cz/hypoteky/hypotecni-kalkulacka-sreality?amount=7992000&maturity=30&value=9990000&aff=5f833e6cf32cfb00191fb2d4&calculatorProductId=5e9e81bdb75a950a284ac553&fixation=5


Celková cena: 5 499 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize, včetně právního
servisu

Poznámka k ceně: včetně provize, včetně
právního servisu

ID zakázky: 2008MF001

Aktualizace: 05.11.2020

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Velmi dobrý

Poloha domu: Samostatný

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Užitná plocha: 119 m

Plocha pozemku: 1073 m

Voda: Dálkový vodovod

Topení: Jiné

Odpad: Veřejná kanalizace

Elektřina: 230V

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná
č. 78/2013 Sb. podle
vyhlášky

Ukazatel energetické
náročnosti budovy:

163,0 kWh/m^2 za rok

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Spočítat hypotéku

Rodinný dům bungalov, nízkoenergetická novostavba s podlahovou plochou 119 m2 s terasou 35 m2.

Dispozičně je dům 4+kk. Uvedená cena je za kompletně dokončený dům, včetně zpevněné plochy na

parkovací stání, s oplocením. Postaveno z cihel KM Beta Tern 30 + zateplení polystyren 14 cm. Topení

je teplovodní podlahové s regulací v každé místnosti, které může být kombinované s krbem nebo

krbovými kamny (ty nejsou ceně). Kotel je elektrický. Jedná se o kvalitní stavbu, kde cílem nebylo

ušetřit na všem. Kuchyňská linka je v ceně v hodnotě 70.000 Kč (uvedená kuchyň ve fotografii je za

160.000 Kč).

 

Dům je k nastěhování v létě 2021. Je to skvělá lokalita mezi městy Havlíčkův Brod 13 km, Chotěboř 12

km a Světlá nad Sázavou 13 km.

Dojezdová
vzdálenost Nové

Prodej rodinného domu 119 m², pozemek
1 073 m²
Kámen, okres Havlíčkův Brod
5 499 000 Kč
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Celková cena: 6 100 000 Kč za
nemovitost, včetně
provize

ID zakázky: 0144-NP02467

Aktualizace: Včera

Stavba: Cihlová

Stav objektu: Novostavba

Poloha domu: Samostatný

Umístění objektu: Klidná část obce

Typ domu: Přízemní

Podlaží: 1

Plocha zastavěná: 149 m

Užitná plocha: 118 m

Plocha pozemku: 839 m

Rok kolaudace: 2015

Plyn: Plynovod

Odpad: Septik, Jímka

Energetická náročnost
budovy:

Třída B - Velmi úsporná
č. 264/2020 Sb. podle
vyhlášky

Průkaz energetické
náročnosti budovy:

Zobrazit průkaz
energetické náročnosti
budovy

Vybavení:

Nabízíme k prodeji novostavbu nízkoenergetického rodinného domu 4+KK Rudě u Velkého Meziříčí s

užitnou plochou 118 m2.

Zastavěná plocha domu je 149 m2, zahrada má výměru 649 m2, celková plocha pozemku pak činí

839 m2.

Nemovitost byla zkolaudována 18.8.2015 a je napojena na obecní vodovod, plynovod a veřejnou

elektrickou síť, kanalizace je řešena jímkou.

Vytápění je podlahové s napojením na kondenzační plynový kotel.

Doporučuji se podívat na 3D prohlídku nemovitosti.

Prohlídkový den je naplánován na sobotu 24.7.2021 od 13.00 hod do 18:00 hod.

Dojezdová
vzdálenost Nové

 

Zajímá vás, jak dlouho budete dojíždět z této adresy?

Přihlaste se a zkontrolujte svůj dojezdový čas

V okolí najdete:

Prodej rodinného domu 118 m², pozemek 839 m²
Ruda, okres Žďár nad Sázavou    Panorama

6 100 000 Kč
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