ELBLĄG, HETMAŃSKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

225 000 PLN

Powierzchnia:
32,10 m2

Liczba pokoi:

1

Piętro:

4

Kawalerka, ul. Hetmańska, media z miasta
Numer oferty

1941

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

225 000 PLN
32.1 m2

Powierzchnia
Cena za m2

7 009 PLN / m2

Liczba pokoi

1

Opis oferty
Elbląg ulica Hetmańska - mieszkanie na start.
Przytulne mieszkanie w centrum Elbląga czeka właśnie na Ciebie. W pełni wyposażone doskonałe na start bądź pod inwestycję.
Wspaniała lokalizacja mieszkania znajdującego się w samym centrum miasta jest niewątpliwie atutem dla ludzi ceniących sobie własny czas.
Różnego rodzaju sklepy, cały pasaż handlowy, punkty usługowe, apteka, piekarnia, pączkarnia, banki, przedszkola, szkoła. Wszystko pod
kontrolą i w zasięgu ręki. Dodatkowo blisko do Elbląskiej starówki gdzie mogą wybrać się Państwo na spacer nie martwiąc o szybki powrót
do domu. Nieruchomość znajduje się na 4 piętrze w zadbanym bloku, powierzchnia użytkowa wynosi 32,10 m2.
W skład mieszkania wchodzi widna ustawna kuchnia z oknem, osobny pokój, funkcjonalna łazienka z wc, wyposażona w kabinę prysznicową
oraz przestronny przedpokój z którego dostaniemy się do każdego pomieszczenia.
Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 5,88 m2, która świetnie sprawdzi się jako miejsce do przechowywania
przetworów czy rowerów.
Atuty nieruchomości :
- funkcjonalny rozkład pomieszczeń
- ogrzewanie i ciepła woda z miasta
- widna kuchnia
- kabina prysznicowa
- ciekawy widok z okna
- przyjemna okolica
- zadbana klatka
- wejście od strony podwórka
- piwnica
Atuty lokalizacji :
- centrum miasta
- przedszkole, szkoła
- blisko komunikacja miejska
- strefa handlowo-usługowa
- w niedalekiej odległości Elbląska starówka

- plac zabaw
- ogólnodostępne miejsce parkingowe
- wszędzie blisko
Nie zwlekaj, umów się na prezentacje i kup mieszkanie w świetnej lokalizacji i atrakcyjnej cenie.
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."
Informacje o nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają wyłącznie charakter informacyjny i mogą podlegać aktualizacji.
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