ŻORY, OS. SIKORSKIEGO
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

289 000 PLN

Powierzchnia:
56 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

5

Bez remontu, umeblowane, M4 przy S1 Żory
Numer oferty

130

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

289 000 PLN
56 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 161 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Nie masz czasu na remonty, meblowanie i urządzanie mieszkania?? Tutaj znajdziesz otwartą przestrzeń, elegancję, nowoczesność, wysoką

jakość mebli i wykończeń.

Zapraszam do nowoczesnego M4 położonego na 5 piętrze dziesięciopiętrowego bloku.
Atuty mieszkania: komfortowe, eleganckie, wysoka jakość wykonania, w pełni umeblowane, nowoczesna kuchnia z wyspą, idealna
lokalizacja, dużo miejsc parkingowych, wszędzie blisko.
# powierzchnia 56m2
# ściany gładzie, podłogi kafle oraz panele
# pozostają wszystkie meble i 3 telewizory widoczne na zdjęciach
# SALON - słoneczny, ciepły, przestronny, rogówka, stolik kawowy, szafka pod RTV, telewizor, stylowy kaloryfer
# KUCHNIA z wyspą, dużo szuflad, sprzęt AGD, zabudowana lodówka, pralka, zmywarka
# ŁAZIENKA z wanną, prysznicem, wc, grzejnikiem,
# nowoczesna SYPIALNIA z dużym łóżkiem i szafkami
# POKÓJ z łóżkiem i szafą
# PRZEDPOKÓJ jasny, z dużą szafą
# specjalne drzwi do pokoi oraz łazienki - solidne i wyciszone, dające dużą prywatność
# do mieszkania przynależy komórka
# dookoła bloku dużo miejsc parkingowych
LOKALIZACJA idealna - szybki wyjazd na główne drogi prowadzące do Jastrzębia, Katowic, Wisły, Rybnika itd., blisko Centrum Handlowe S1,
kościół, przedszkole, żłobek, liceum, apteki, przychodnia, sklepy, bary, przystanki bezpłatnej komunikacji miejskiej, siłownia, duże sieci
sklepów firmowych.
Czynsz ok.480zł/2os
ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ :)
Nie czekaj, zadzwoń pod nr tel 505 535 366 w godz. 9-21:00 i umów się z opiekunem oferty.
Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakupem nieruchomości oraz dobraniem najkorzystniejszej usługi
kredytowej.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Iwona Babińczak
505535366
Ostoja Nieruchomości Jankowicka 2/3, 44-200 Rybnik

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

iwona@ostoja-nieruchomosci.com.pl

