Sosnowiec - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 310000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Dariusz Hirsz
511643464
dariuszhirsz@gmail.com

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Rodzaj budynku

Zostań Właścicielem nowego mieszkania w nowo wykończonym lokalu w
nowym budynku!

Pow. całkowita [m2]

Oferujemy do sprzedaży NOWE mieszkanie na kameralnym osiedlu w
Sosnowcu na granicy Katowic! Lokalizacja: Sosnowiec, ul. Baczyńskiego
74. Osiedle jest usytuowane przy PARKU Tysiaclecia, ok.1km do trasy nr
S86! Dojazd do centrum Katowic to ok. 6 min samochodem. Przy osiedlu
linia tramwajowa oraz przystanek autobusowy. Około 100 metrow od
osiedla mini centrum handlowe - sklep netto, apteka, fryzjer, kawiarnia i
inne lokale uslugowe. Wokół pełna infrastruktura.

użytkowa [m2]

Mieszkanie składa się z:
* przedpokój z zabudowaną szafą
* słoneczny, przestronny i umeblowany salon (ekspozycja południowa)
wyposażony w klimatyzacje z wyjściem na balkon
* aneks kuchenny (pełne NOWE wyposażenie agd - zmywarka, lodówka,
piekarnik, płyta grzewcza, okap itp.)
* łazienka z kabiną prysznicową z wc
* sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz szafą zabudowaną typu komandor

Do mieszkania przynależy KOMÓRKA lokatorska w podziemiu.
W budynku winda! Powierzchnia użytkowa: ok. 47,5m2. Centralne
ogrzewanie - MIEJSKIE! KLIMATYZACJA!
Cena sprzedazy: 310 000zł. POLECAMY!!!
Posiadamy wiecej mieszkan na osiedlu. Zadzwon - zaproponujemy
alternatywe.
Zapraszamy do prezentacji MIESZKANIA!
Klucze w biurze.

Nota prawna

Sosnowiec
apartamentowiec
47,50 m²

Powierzchnia
47,50 m²

Piętro
Ilość pokoi

1p
2

Cena

310 000 PLN

Cena/m2

6526.32 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu

Wszystkie sprzęty oraz meble w mieszkaniu są NOWE, na życzenie
możemy usunąć wybrane meble i zostawić mieszkanie "puste".

ATP-MS-917

Okna

4
do wprowadzenia
nowe PCV

Ilość balkonów

1

Ilość tarasów

1

Rok budowy

2019

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie
Winda
Ilość wind

miejskie
tak
1

Przystosowania dla
tak

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.

niepełnosprawnych

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

2
0,00 m

