ELBLĄG, KOPERNIKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

218 000 PLN

Powierzchnia:
37,80 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

0

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1918

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

218 000 PLN
37.8 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 767 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
Sprzedam mieszkanie położone w dobrej lokalizacji, przy ul. Kopernika w Elblągu.

Mieszkanie o powierzchni użytkowej 37,80 m2, umiejscowione na atrakcyjnym parterze budynku, który przeszedł termomodernizację oraz
gruntowny remont. Budynek z zewnątrz zadbany. Przy budynku wiele miejsc parkingowych.
Mieszkanie składa się z odrębnej kuchni z oknem, dużego salonu, sypialni, przestronnego przedpokoju, ustawnej łazienki. Układ pomieszczeń
i ich wielkość sprawia, że istnieje możliwość aranżacji i zmiany rozmieszczenia poszczególnych pomieszczeń. Mieszkanie wymaga remontu.
Na uwagę zasługuje lokalizacja. W bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się pełna infrastruktura miejska, szkoły, przedszkola, sklepy i
najważniejsze - wszędzie blisko. A dla bardziej aktywnych - siłownia. Miejsce na samochody, znajdą się zawsze.
Dwustronna wystawa okien zapewnia nam komfort, a układ stwarza ogromne możliwości aranżacyjne.
Dlatego jeśli szukasz miejsca, z którego w niewielkim okresie czasu dostaniesz się w każdy punkt miasta - jest to oferta dla Ciebie.
Atuty nieruchomości:
- dwustronna wystawa okien,
- powierzchnia użytkowa 37,80 m2,
- parter w budynku, który z zewnątrz jest zadbany oraz przeszedł termomodernizację wraz z remontem generalnym,
- Przy budynku wiele miejsc parkingowych,
- ogrzewanie i ciepła woda z miasta,
- piwnica o powierzchni 3,09 m2,
- kuchnia z dużym oknem,
- ciche mieszkanie,
- okna PCV,
- salon, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc., sypialnia,
- czynsz około 390 zł/2 osoby,
- wiele miejsc parkingowych zlokalizowanych w obrębie osiedla,
- i wiele więcej.
Atuty lokalizacji:

- liczne sklepy, wszelkiego rodzaju zaplecza usługowe,
- wiele punktów handlowych i użyteczności publicznej,
- spokojna okolica,
- bliskość terenów do spacerów i rekreacji na świeżym powietrzu,
- wszędzie blisko,
- wiele miejsc parkingowych zlokalizowanych w obrębie osiedla,
- i wiele więcej!

Zapraszam na prezentację 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

