ELBLĄG, HENRYKA BARONA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

219 000 PLN

Powierzchnia:
44,50 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

1

Super oferta 2 pokoje z ogródkiem ul.Barona
Numer oferty

1642

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

219 000 PLN
44.5 m2
4 921 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Sprzedam mieszkanie 2 pokojowe z ogródkiem w super lokalizacji w Elblągu przy ulicy Barona.
Opis nieruchomości:
Mieszkanie przy ulicy Barona o powierzchni 44,50 m2 oraz piwnica 11m2.
Mieszkanie składa się z:
- duży pokój
- drugi ustawny pokój dla dziecka lub jako sypialnia,
- kuchnia z dużym oknem
- łazienka z wc
dodatkowo do dyspozycji strych i ogródek.
Atuty mieszkania:
- świetna lokalizacja,
- duża jasna kuchnia,
- czynsz to jedyne 220 zł
- klatka schodowa zabezpieczona domofonem,
tylko 2 rodziny na piętrze,cisza, spokój
-dwustronna ekspozycja okien sprawia, że mieszkanie jest słoneczne i przytulne
- bliskie sąsiedztwo szkoły podstawowej i przedszkola.
Mieszkanie do własnej aranżacji.- funkcjonalny rozkład.
Budynek po termomodernizacji i remoncie dachu.
W najbliższym czasie przewidziany remont klatki schodowej oraz dodatkowy parking bezpośrednio przed klatką
Lokalizacja:
Mieszkanie zlokalizowane w dobrej dzielnicy Elbląga, niedaleko centrum miasta, blisko sklepy,rynek ,komunikacja miejska.Blisko wyjazd na
drogę S-7,
i wiele więcej!
Nie zwlekaj, umów się ze mną na bezpłatną prezentację tego urokliwego mieszkania!
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Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz

Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1,63% brutto.

AMERICAN HOME FINANCE
Wstępną decyzje finansową otrzymasz bezpośrednio w naszym biurze.
American Home, Elbląg,
Związku Jaszczurczego 13B
"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
Marlena Ziółkowska

mziolkowska@americanhome.pl

55 221 08 88

790 835 881

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

