ELBLĄSKI, RYCHLIKI
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

134 000 PLN

Powierzchnia:
47 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

1

Mieszkanie w Rychlikach blisko terenów zielonych
Numer oferty

1616

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

134 000 PLN
47 m2

Powierzchnia
Cena za m2

2 851 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
Sprzedam mieszkanie w miejscowości Rychliki w powiecie elbląskim z balkonem, blisko terenów zielonych.
Mieszkanie o powierzchni 47 m2, umiejscowione na atrakcyjnym 1. piętrze w budynku mieszkalnym, który znajduje się w bardzo dobrej
lokalizacji w Rychlikach, co zapewnia całodobową ciszę i spokój. Mieszkanie składa się z dużego pokoju, który posiada balkon; wyposażonej i
zamkniętej kuchni, łazienki połączonej z wc., przedpokoju oraz odrębnej sypialni. Lokal mieszkalny nadaje się do zamieszkania bez większych
nakładów finansowych, natomiast istnieje możliwość przerobienia na mieszkanie 3-pokojowe. Czynsz wynosi około 290 zł/1 osobę.
Okolica jest spokojna i bardzo atrakcyjna dla osób, które doceniają bliskość terenów do spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu. W
pobliżu znajdują się sklepy i różnego rodzaju firmy. Osiedle jest atrakcyjne również ze względu na bliskość komunikacji miejskiej.

Atuty nieruchomości:
- mieszkanie o powierzchni 47 m2,
- dostępne od zaraz,
- 1. piętro,
- balkon,
- czynsz około 290 zł/1osobę,
- duża piwnica o powierzchni 8,80 m2,
- ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni, która jest bezobsługowa (wliczone w czynsz),
- bardzo funkcjonalny układ pomieszczeń,
- lokal mieszkalny nadaje się do zamieszkania bez większych nakładów finansowych,
- możliwość własnej aranżacji,
- zadbane, słoneczne mieszkanie,
- ciche mieszkanie,
- wiele miejsc parkingowych zlokalizowanych w obrębie osiedla,
- i wiele więcej.
Można by opisywać wiele jeszcze na temat tej nieruchomości, ale najlepiej będzie umówić się bezpośrednio na prezentację i poczuć to coś.

Główne atuty lokalizacji:
- bliski dojazd do Pasłęka, Elbląga,
- widok na piękny las,
- w bliskiej odległości poczta, szkoła, przedszkole, ośrodek zdrowia, przystanek autobusowy, gmina,
- Kiersity (jezioro) w odległości 8 km, a Buczyniec 6 km,
- w bliskiej odległości plac zabaw,
- wiele innych atrakcji oraz ciekawych miejsc!
Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości

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
Marcin Talerczyk

mtalerczyk@americanhome.pl

55 2210888
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American Home Biuro Nieruchomości Związku Jaszczurczego 13B, 82-300 Elbląg

