ELBLĄG, KRÓLEWIECKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

285 000 PLN

Powierzchnia:
43,40 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

0

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1648

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

285 000 PLN
43.4 m2

Powierzchnia
Cena za m2

6 567 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Marzysz o nowoczesnym i komfortowym a zarazem przytulnym mieszkaniu?
To właśnie jest miejsce dla Ciebie! Idealne dla młodych i dynamicznych osób, ceniących atrakcyjną lokalizację, ale również dla starszych.
Miejsce jest doskonale skomunikowane, w minutę można dojść do przystanku autobusowego i tramwajowego, skąd mamy dostęp do
praktycznie wszystkich linii łączących z całym Miastem.
Sprzedam Państwu nowoczesne, wyremontowane mieszkanie przy ulicy Królewieckiej.
Mieszkanie o powierzchni 43,40 m2 i składa się z kuchni, przestronnego i bardzo widnego pokoju, sypialni, kuchni, przedpokoju i łazienki z
wanną. Mieszkanie usytuowane jest na pożądanym parterze. Do dyspozycji przyszłych właścicieli zostaje całe umeblowanie, zabudowa
kuchni wraz ze sprzętem, w pokoju pojemne i nowoczesne szafy, kanapa, a nawet telewizor.
Do mieszkania przynależy również piwnica o powierzchni 6,70 m2.
Osiedle z licznymi sklepami, parkingami, przychodnia zdrowia, szkoły.
Mieszkanie idealnie nadaje się pod inwestycję na wynajem.
Atuty:
-ogrzewanie i woda z miasta
-całe wyposażenie w cenie
-pełna własność
-wspaniałe osiedle
-dużo miejsc parkingowych
Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1,23% brutto.

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

