ŻORY, OS. KORFANTEGO
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

219 000 PLN

Powierzchnia:
56 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

4

M4, os. Korfantego, Sprzedam lub ZAMIENIĘ na M3
Numer oferty

156

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

219 000 PLN
56 m2
3 911 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Mam dla Ciebie do zaoferowania zadbane mieszkanie o powierzchni 55,80m2, położone na czwartym piętrze w niskim, ocieplonym bloku.
Nieruchomość położona jest w Żorach na osiedlu Korfantego.
ISTNIEJE możliwość ZAMIANY tego mieszkania na M3 !!!

Atuty nieruchomości:
# atrakcyjna cena
# 20-letni podatek gruntowy uregulowany
# do zamieszkania lub lekkiego odświeżenia
# w pełni wyposażona kuchnia i łazienka (w tym pralka, lodówka, zmywarka)
# pokoje wyposażone w szafy i komody
# przedpokój z trzydrzwiową szafą
# rolety zewnętrzne
# bardzo dobra lokalizacja
W nieruchomości pozostają:
* SALON - bez mebli
* KUCHNIA - przestronna, półotwarta na salon, z lodówką, kuchenką i zmywarką ; znajdują się tu również drzwi przesuwane, którymi można
oddzielić kuchnię od salonu
* BALKON - rolety zewnętrzne
* PRZEDPOKÓJ - szafa trzydrzwiowa
* ŁAZIENKA - przestronny prysznic z brodzikiem, pralka, meble łazienkowe, sufit podwieszany
* POKÓJ 1 - szafa, 2 komody, łóżko, stolik
* POKÓJ 2 - szafa narożna, komoda
Mieszkanie do odświeżenia. Bardzo ładne okna PCV. Na ścianach tapety, na podłogach panele i płytki.
Czynsz ok. 470zł.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Świetna lokalizacja. Osiedle ciche i spokojne, blisko centrum Żor, szkoły, przedszkole, sklepy, przystanki bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Zapraszam na prezentację :) Po więcej informacji zadzwoń teraz pod 505 535 366 i umów się na spotkanie.
Pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakupem nieruchomości, w tym z bezpłatnym 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

