Zduńska Wola - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 268500.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy
Nr licencji

Aneta Varisella
42 717 18 39
607352152
2865
aneta.varisella@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

2865

Szczegóły oferty
Opis
Na sprzedaż ostatnie nowoczesne mieszkania w bezczynszowym
budynku dla pięciu rodzin.
Zakup nieruchomości daje możliwość zainwestowania jak i zarabiania na
inwestycji, każde z mieszkań można podzielić na dwie kawalerki i czerpać
korzyści bez dodatkowych nakładów na opłaty czynszowe.

Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

CNT-MS-803
Zduńska Wola
apartamentowiec
59,04 m²

Powierzchnia
59,04 m²

Mieszkanie na 2 piętrze o powierzchni użytkowej - 59,04m2. Cena:268
500zł składa się z:
- salonu (18,22m2)
- sypialni (12,67m2)
- sypialni (7,80m2)
- garderoby (2,12m2)
- kuchni (7,30m2)
- przedpokoju (6,17m2)
- łazienki z wc (4,76m2)
Dajemy gratis miejsce garażowe lub miejsce postojowe dla osoby
niepełnosprawnej.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem dwuspadowym w
konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką, ocieplony styropianem
15cm. O powierzchni całkowitej 464,18m2 z klatką schodową.

użytkowa [m2]
Piętro
Liczba pokoi

1p
2

Cena

268 500 PLN

Cena/m2

4547.76 PLN

Nieruchomość
Opłaty wg liczników

gaz, prąd, woda

Liczba pięter w
2
budynku

Apartamentowiec usytuowany przy ul. Jagiełły w centrum miasta, bardzo
atrakcyjna lokalizacja. Blisko punkty handlowe, basen, szkoła,
przedszkole, przystanek autobusowy.
Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim jak również w wersji pod
klucz. Ogrzewanie gazowe. Wszystkie media: woda miejska, prąd,
kanalizacja.

Stan lokalu
Stan prawny
Okna
Instalacje

Oferujemy pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego i gotówkowego,
opieki prawnej, notarialnej, rzeczoznawcy majątkowego, przekazania
nieruchomości wraz z przepisaniem liczników.

Widok
Gaz

Mieszkania unikatowe, klimatyczne i funkcjonalne. Zapraszam, do
zapoznania się z ofertą.
Cena zawiera prowizję dla biura.

Nota prawna

Woda
Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

deweloperski
Własność
PCV
nowe
na osiedle
tak - miejski
tak - miejska
asfalt
działki zabudowane
gazowe

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Pomieszczenia
Liczba pokoi
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