ELBLĄG, NEONOWA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

315 491 PLN

Powierzchnia:
53,93 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

1

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1391

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

315 491 PLN
53.93 m2
5 850 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
MIESZKANIE nr 8 na I piętrze
Sprzedam mieszkanie developerskie o powierzchni 53,93 m2 składające się z:
salonu z aneksem kuchennym - pow. 20,77 m2
pokój - pow. 14,55 m2
wc - pow 1,60 m2
łazienka - pow. 5,09 m2
przedpokój - pow. 6,23 m2
garderoba - pow. 5,69 m2
oddzielnie balkon - pow. 8,39 m2

Dodatkowo możliwość zakupu:
-komórka lokatorska

Więcej na stronie - www.neonowapoint.pl

Neonowa Point
Neonowa Point to najbardziej oczekiwanych inwestycji w centrum Elbląga. Neonowa Point, to połączenie luksusu mieszkaniowego i poprzez
otaczające inwestycję tarasy oraz przyległy park, funkcji wypoczynkowej. Pięć kondygnacji w tym 48 lokali mieszkalnych i 1 lokal usługowy,
30 miejsc postojowych w hali garażowej i 24 komórek lokatorskich. Nasza inwestycja realizowana u zbiegu ulic Neonowe, Oboźnej i Związku
Jaszczurczego. Neonowa Point to nowa jakość budownictwa w Elblągu. Budynek swoją architekturą i funkcją będą spełniały oczekiwania
najbardziej wymagających klientów. Usytuowanie budynku spowoduje doskonałe naświetlenie mieszkań o każdej porze dnia.

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Jeżeli posiadasz swoją nieruchomość na sprzedaż, pomożemy ją sfinalizować a wówczas szybciej będziesz miał środki na nową
nieruchomość.
Dodatkowo, przeprowadzimy Was przez cały proces finalizacji przez bank. Dzięki AMERICAN HOME FINANCE wstępną decyzje finansową
otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.

AMERICAN HOME FINANCE
Wstępną decyzje finansową otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.
American Home,
Elbląg, Związku Jaszczurczego 13B http://americanhome.pl
"Właścicielem ogłoszenia wraz z jego elementami jest American Home Łukasz Szulc lub podmioty współpracujące. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie oraz
korzystanie z niniejszych materiałów w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza dozwolony użytek określony przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. 1994, nr 24 poz. 83 z późn. zm.) bez pisemnej zgody American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących jest zabronione i może stanowić podstawę odpowiedzialności
cywilnej oraz karnej.
Ponadto niniejsze materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa American Home Łukasz Szulc lub podmiotów współpracujących w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz ma charakter informacyjny."

Kontakt
Łukasz Szulc

biuro@americanhome.pl

(55) 221 08 88

501 635 879

American Home Biuro Nieruchomości Związku Jaszczurczego 13B, 82-300 Elbląg

