ZIELONA GÓRA, POWSTAŃCÓW WARSZAWY

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Cena:

420 000 PLN

Powierzchnia:
67 m2

Liczba pokoi:

Piętro:

4

3

4 pok. mieszkanie w Z.G. na sprzedaż Os. Słoneczne !!!
Numer oferty

153

Typ transakcji

sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

420 000 pln
67 m2
6 269 pln / m2
4

OPIS OFERTY
ALDAN Nieruchomości przedstawia do sprzedaży przestronne 4 pokojowe mieszkanie na Os. Słonecznym w Zielonej Górze.
Mieszkanie po remoncie, nie wymaga nakładów finansowych - gotowe do wprowadzenia.
Idealne dla rodziny lub dla osób ceniących i potrzebujących przestrzeni.
Mieszkanie znajduje się na III piętrze w bloku po termomodernizacji - wokół dużo zieleni do odpoczynku.
Mieszkanie ma pow. to 66,6 m2 i składa się na nią:
- Przestronny salon z wyjściem na balkon.
- Jasna kuchnia w zabudowie.
- 3 pokoje - sypialnie.
- Łazienka z prysznicem.
- Toaleta.
- Przestronny przedpokój.
W cenie mieszkania pozostaje nowa kuchnia w zabudowie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt AGD (l
odówka, zmywarka, piekarnik, płyta gazowa
SOL-GAZ, okap, mikrofala), 2 duże szafy w zabudowie w przedpokoju i jednej z sypialni).
Do mieszkania przynależy również piwnica o pow. 4,10 m2.
LOKALIZACJA:
- Mieszkanie znajduje się na dobrze zurbanizowanym Os. Słonecznym, blisko Centrum.
- W pobliżu żłobek "Wisienka", przedszkole, szkoła, bank, punkty handlowe i usługowe.
- Przy bloku bezpłatny parking z dużą ilością miejsc postojowych.
Mieszkanie stanowi odrębną własność z KW.
UWAGA: Istnieje możliwość zamiany nieruchomości na podobną na parterze !!!
OPŁATY: Czynsz do WM ok. 650zł / 4 osoby + prąd i gaz wg zużycia.
BARDZO ATRAKCYJNA OFERTA. ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ I UMÓWIENIA SIĘ NA BEZPŁATNĄ 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

