Łódź, Śródmieście - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 398000.00 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
Przedstawiamy Państwu ofertę sprzedaży bardzo klimatycznego,

Symbol oferty

Łódź, Śródmieście,
Lokalizacja
Śródmieście

mieszkania na 2 piętrze w spokojnej, kamienicy przy ulicy Kilińskiego –
dzielnica Łódź-Śródmieście.

MACH-MS-45

Rodzaj budynku

kamienica

Pow. całkowita [m2]

106,12 m²

Kamienica znajduje się w głębi bardzo dużego i otwartego podwórza w

Powierzchnia użytkowa

związku z powyższym mieszkanie jest ciche pomimo pobliskich ulic.

[m2]

Mieszkanie składa się z 3 pokoi (dwie sypialnie oraz przestronny salon)

Piętro

osobnej słonecznej kuchni z dużą spiżarnią z oknem oraz łazienki z WC i

Liczba pokoi

106,12 m²
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ustawnego przedpokoju.
Łączna powierzchni 106,12 m2.

Cena

398 000 PLN

Cena/m2

3750.47 PLN

Okna drewniane wymieniane kilka lat temu z ekspozycją na południe,
zachód i północ.

Nieruchomość

Łazienka z WC po kapitalnym remoncie reszta pomieszczeń do

Technologia

odświeżenia lub małego remontu .

budowlana

W dwóch pokojach parkiety dębowe.

Stan lokalu

częściowo po remoncie

Okna

DREWNIANE NOWY TYP

Łatwy i szybki dostęp do takich udogodnień jak :

cegła

ELEKTRYCZNA, GAZOWA,

urzędy, szkoły, sklepy, apteki, restauracje, kawiarnie, kina, centrum

Instalacje

TELEFONICZNA,

fitness, biurowce, banki, hotele,
INTERNETOWA

- Galeria Łódzka (10 minut spacerem) ,

Rok budowy

1907

- ul. Piotrkowska (10 minut spacerem),

Gaz

jest

- Park Źródliska (10 minut spacerem) ,

Woda

jest

Ogrzewanie

miejskie

- Przystanki tramwajowe (5 minut spacerem) ,
Media: ogrzewanie miejskie , woda , gaz, Internet, telefon.

Pomieszczenia
Liczba pokoi

Cena do negocjacji.
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Polecam i zapraszam na prezentacje !!!
OFERTA NIERUCHOMOŚCI NA WYŁĄCZNOŚĆ !!!

Nota prawna
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.

