ELBLĄSKI, PASŁĘK, OGRODOWA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

235 000 PLN

Powierzchnia:
47 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

0

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

1980

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

235 000 PLN
47 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 000 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
(Pasłęk, Ogrodowa)
Mieszkanie 3-pokojowe Ogrodowa.
Marzysz o mieszkaniu z potencjałem? Przedstawiam Państwu mieszkanie z bardzo dużym potencjałem. Mieszkanie znajduje się na parterze i
składa się z trzech ustawnych pokoi, kuchni, łazienki z wc - pomieszczeń do kapitalnego remontu. Trochę więcej o nieruchomości Pokoje ustawne, jeden z nich może pełnić funkcje sypialni, drugi może być pokojem dziecka, trzeci przestrzenny salon z otwartą kuchnią.
Nieruchomość sprawdzi się dla rodziny z dziećmi, każdy znajdzie miejsce dla siebie.
Atuty nieruchomości :
- 3 pokoje
- ogrzewanie z miasta
- ogólnodostępne miejsca postojowe przed budynkiem
-mieszkanie ciche i spokojne
Atuty lokalizacji :
- blisko tereny zielone,
- w pobliżu szkoła, przedszkole - place zabaw - różnego rodzaju sklepy spożywcze,
- w niedalekiej odległości biedronka
Umów się na spotkanie już dzisiaj, aby kupić trzypokojowe mieszkanie o funkcjonalnym rozkładzie. Nie czekaj. Cena do negocjacji.

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

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."
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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