ELBLĄG, OGRODOWA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

385 000 PLN

Powierzchnia:
110,80 m2

Liczba pokoi:

5

Piętro:

0

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1609

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

385 000 PLN
110.8 m2

Powierzchnia
Cena za m2

3 475 PLN / m2

Liczba pokoi

5

Opis oferty
Szukasz wyjątkowego i przestronnego mieszkania, a nawet dwóch w cenie jednego, dla siebie i swojej rodziny? To jest idealna oferta
skierowana właśnie do ciebie. Oferujemy państwu piękne, przestronne mieszkanie w rewelacyjnej okolicy.
Tylko w naszej ofercie znajdą Państwo dwa mieszkania z ogródkiem na parterze w Elblągu przy ulicy Ogrodowej.
Nieruchomość składająca się z dwóch niezależnych od siebie mieszkań o powierzchni 110,80 m2. Dużej kuchni otwartej na salon, dwóch
niezależnych pokoi, przedpokoju, oraz łazienki z oknem. Mieszkanie ogrzewane jest piecem typu koza. Drugie mieszkanie składa się z
przestronnego salonu z kuchnią, sypialni, przedpokoju, oraz dużej łazienki. W tym mieszkaniu jest piec dwufunkcyjny gazowy. Oba lokale
położone są koło siebie i z powodzeniem można je ze sobą połączyć w jedno duże i przestronne mieszkanie. Czynsz za całą nieruchomość to
620 złotych.
Atuty mieszkania:
- dwa mieszkania
- mieszkania na parterze
- duży metraż mieszkań
- mieszkania zadbane
- świetna cena nieruchomości
- łącznie 5 pokoi
- 2 (dwie) kuchnie
- 2 (dwie) łazienki

Idealne miejsce do mieszkania dla osób ceniących przestrzeń i komfort. Mieszkania są przyjemne i przytulne.
Doskonała lokalizacja pod względem dzieci, blisko szkoły, przedszkola i parki.
Cóż więcej dodać? Pozostaje zaprosić Państwa na prezentację tego wyjątkowego mieszkania, i przekonać się jak wygląda to na żywo. Kto
pierwszy?

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Do ceny nieruchomości należy dodać z Łukaszem ! wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1,83% 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
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

