ELBLĄG, KRÓLEWIECKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

516 000 PLN

Powierzchnia:
57,36 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

2

Perfekcyjne mieszkanie 3 pokojowe budynek "KORONA"
Numer oferty

1787

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

516 000 PLN
57.36 m2

Powierzchnia
Cena za m2

8 996 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania 3 pokojowego o powierzchni 57,36m2 przy ulicy Królewieckiej budynek
KORONA.
Lokal usytuowany jest na drugim piętrze budynku przy ulicy Królewieckiej, został zaaranżowany i urządzony w wysokim standardzie z
wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów oraz wyposażenia, dzięki czemu daje piękny klimat i wspaniałą energie tego miejsca. Od razu
wchodząc do mieszkania, pojawia nam się uśmiech na twarzy. Doskonały rozkład pomieszczeń spodoba się wszystkim, którzy szukają
przestrzeni dla rodziny. Lokal składa się z 2 pokoi + salonu z aneksem kuchennym, jednej łazienki, przedpokoju oraz balkonu. Do mieszkania
przynależy piwnica o powierzchni 2,21 m2.
Ta wspaniała nieruchomość, która jest idealną propozycją dla wszystkich entuzjastów nowoczesnego designu oraz wyrafinowanego
wzornictwa usytuowana jest w jednej z najbardziej ciekawych lokalizacji w mieście i może być właśnie Twoja. Brzmi nieźle, prawda?
Najważniejsze atuty mieszkania:
1. włączniki firmy LIVOLO umożliwiają sterowanie oświetleniem w całym mieszkaniu za pomocą pilota, również można po zainstalowaniu
aplikacji w telefonie sterować smartfonem
2. wyspa w kuchni podświetlana LED
3. sterowanymi pilotem LED pod górnymi szafkami w kuchni
4. włączane na dotyk lustro w łazience podświetlane i możliwość podłączenia przez Bluetooth muzyki np. ze smartfona
5. ogrzewanie podłogowe w łazience
6. stałe zabudowy w cenie
7. ogrzewanie z sieci miejskiej

Lokalizacja nieruchomości:
1. W niedalekiej przyszłości, będzie duży parking, wyłącznie dla mieszkańców budynku. 2. Blisko niezbędna do wygodnego życia
infrastruktura,
3. Blisko Biedronka, sklepy spożywcze
4. Szpital, laboratorium to ok. 50 metrów
5. W odległości 1,5km pieszo jest Bażantarnia zabytkowy park leśny położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej, znajdujący się w granicach
administracyjnych Elbląga. Przez Bażantarnię przepływa Srebrny Potok. Idealne miejsce na spacery, biegi, rowery czy wypoczynek.
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Jeśli szukają Państwo komfortowego mieszkania w dobrej lokalizacji, to jest właśnie ta nieruchomość. Zatem widzimy się na nieruchomości.

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

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

