ZIELONA GÓRA

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Cena:

320 000 PLN

Powierzchnia:
80 m2

Liczba pokoi:

Piętro:

4

2

4 pokojowe mieszkanie na Os. Przyjaźni w Z.G.
Numer oferty

152

Typ transakcji

sprzedaż

Cena

320 000 pln
80 m2

Powierzchnia
Cena za m2

4 000 pln / m2

Liczba pokoi

4

OPIS OFERTY
SPRZEDANE !!!
ALDAN Nieruchomości przedstawia do sprzedaży duże 4 - pokojowe mieszkanie położone na II piętrze bloku z windą na Os. Przyjaźni.
Mieszkanie rozkładowe, dwustronne o bardzo ciekawym rozkładzie pomieszczeń. Idealne dla rodziny z dziećmi lub dla osób ceniących i
potrzebujących przestrzeni.
Mieszkanie wymaga remontu, jednak stwarza duże możliwości aranżacyjne i możliwość dostosowania mieszkania pod własne potrzeby.
Mieszkanie ma pow. 80 m2 i składa się z:
- Salonu z wyjściem na balkon.
- 3 pokoi sypialni.
- Jasnej zabudowanej kuchni z jadalnią.
- Łazienki z wanną.
- Toalety.
- Przestronnego przedpokoju.
Do mieszkania przynależy również drugi przedpokój z szafami (dzierżawa) oraz piwnica.
W cenie mieszkania zabudowana i wyposażona w sprzęt AGD kuchnia z jadalnią, szafa w zabudowie.
LOKALIZACJA:
- Mieszkanie znajduje się na bardzo dobrze zurbanizowanym osiedlu Przyjaźni.
- Blisko las, plac zabaw dla dzieci, jak również: przedszkole, szkoły podstawowe i średnia, punkty handlowe i usługowe.
- Przy bloku bezpłatny parking dla mieszkańców, niedaleko przystanek MZK i stacja rowerów miejskich.
Mieszkanie spółdzielcze własnościowe z KW.
OPŁATY: Czynsz do SM - ok. 600,00 zł na m-c+ media
BARDZO ATRAKCYJNA OFERTA.
ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I UMÓWIENIA SIĘ NA BEZPŁA TNĄ PREZENTACJĘ.
Alicja Danlowska tel. 577 877 724
Licencjonowany Pośrednik Nieruchomości, Licencja PFRN nr 24801

ALDAN NIERUCHOMOŚCI pomaga w uzyskaniu kredytu na sfinansowanie zakupu Twojej nieruchomości.
Współpracujemy z doradcami kredytowymi, jak i bezpośrednio z bankami.
Zadzwoń a przekonasz się sam. Zapraszamy!!!
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego.

KONTAKT
Alicja Danlowska
577 877 724
ALDAN NIERUCHOMOŚCI ul. Słowacka 25/7, 65-943 Zielona Góra

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników .

aldan.nieruchomosci@wp.pl

