ELBLĄG, ŁĘCZYCKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

630 000 PLN

Powierzchnia:
61,44 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

3

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1917

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

630 000 PLN
61.44 m2

Powierzchnia
Cena za m2

10 254 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Wyobraź sobie, że siedzisz na pięknym balkonie, popijając aromatyczną kawę, ciesząc się ,że właśnie spełniłeś jedno ze swoich największych
marzeń...
Gotowa nieruchomość pod klucz, w której dopracowano każdy nawet najmniejszy detal jest w zasięgu Twojej ręki.
Mam przyjemność zaprezentować Państwu w pełni wyposażone mieszkanie o powierzchni 61,44 m2 znajdujące się na 3 piętrze w
nowoczesnym budynku z windą. Dodatkowym atutem jest ogrodzone, zadbane, bogate w infrastrukturę zieloną spokojne osiedlę położone
w świetnej lokalizacji.
Stawiając pierwsze kroki od razu docenią Państwo styl i design tej nieruchomości. Doskonały rozkład pomieszczeń zapewni komfort dla całej
rodziny. Dwa osobne widne pokoje, nowoczesna łazienka z kabiną prysznicową i złotymi dodatkami oraz duży salon z aneksem kuchennym
w zabudowie wyposażony w nowoczesne sprzęty AGD oraz funkcjonalną wyspę na ,której znajduję się płyta indukcyjna zostały wspaniale
zaprojektowane i zaspokoją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Salon z pewnością zrobi wrażenie i zachwyci gości, a
Państwo będą mogli cieszyć się wyjątkowymi chwilami w tym klimatycznym wnętrzu.
W całym mieszkaniu została zastosowana elegancka kolorystyka,wykończenie stanowią modne lamele a lustra dodają szyku i blasku.
Dodatkowym atutem jest piękny balkon, który pozwoli Państwu latem na codzienny relaks po ciężkim dniu. Z kolei w zimowe długie
wieczory atmosferę umili Państwu klimatyczny bio-kominek.
Atuty nieruchomości :
1. Ogrzewanie z miasta
2. Przytulny balkon
3. Komórka lokatorska 12,56 m2
4. Salon z aneksem + dwa pokoje
5. Trzecie piętro
6. Ogrodzone, nowoczesne osiedle z szlabanem
7. Całe wyposażenia w cenie
8. Winda w trzypiętrowym budynku
9. Przytulne wnętrze
10. Ogólnodostępne miejsca parkingowe
11. Dbałość o każdy detal

Atuty lokalizacji :
1. Prestiżowa lokalizacja
2. Blisko biedronka i różnego rodzaju sklepy
3. Komunikacja miejska
4. W niedalekiej odległości szkoła oraz najnowocześniejsze przedszkole i żłobek
5. Zadbane osiedle, nowe zasoby mieszkaniowe
6. W pobliżu dużo terenów zielonych do spacerowania i rekreacji
7. Modernizowana dzielnica
8. Blisko stadnina koni
9. Powstaje nowy obiekt handlowo - usługowy
10. Blisko droga ekspresowa - S7
Cóż więcej można dodać ? Zdjęcia już zachęcają do spotkania, a rzeczywistość robi jeszcze większe wrażenie. Stawiając pierwsze kroki
poczujesz się jak w domu, a na Twojej twarzy pojawi się uśmiech i błysk w oku. Przytulne wnętrze, design oraz komfort przestrzeni na pewno
przekona Cię do zakupu tej nieruchomości. Spełnij swoje marzenia i ciesz się wyjątkowym klimatem tego miejsca. Umów się na prezentacje, a
gwarantujemy, że będzie to wyjątkowe spotkanie.

Zarezerwuj swoją nieruchomość już teraz.

Przy zakupie należy uwzględnić koszty notarialne oraz wynagrodzenie biura nieruchomości w wysokości 1,53% 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

