ŻORY, OS. PAWLIKOWSKIEGO
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

247 000 PLN

Powierzchnia:
56 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

4

M4 z możliwością dokupienia DZIAŁKI, os.Pawlikowskiego
Numer oferty

157

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

247 000 PLN
56 m2

Powierzchnia
Cena za m2

4 411 PLN / m2

Liczba pokoi

3

Opis oferty
Szukasz M4 do zamieszkania??
Nie chcesz się martwić o parking??
Ta oferta może być dla Ciebie idealna. Właściciele mają wykupione miejsce parkingowe, które odstąpią wraz ze sprzedażą mieszkania.
POZA TYM jeśli marzysz o własnym ogródku istnieje możliwość dokupienia działki ogródkowej z altanką niedaleko nieruchomości :) Więcej
informacji o działce poniżej.
Zadbane mieszkanie o powierzchni 56m2, położone na czwartym piętrze w niskim, ocieplonym bloku, na osiedlu Pawlikowskiego w Żorach.

Atuty nieruchomości:
# do zamieszkania..... nie wymaga nakładów finansowych
# jasna kuchnia na wysoki połysk
# dostęp do prywatnego, ogrodzonego parkingu
# sypialnia wyposażona w szafę, komodę i łóżko
# dwie piwnice
# bardzo dobra lokalizacja
W nieruchomości pozostają:
* SALON - bez mebli
* KUCHNIA - jasna, zabudowana, wysoki połysk, systemy cargo, ciche domyki
* PRZEDPOKÓJ - szafa trzydrzwiowa
* ŁAZIENKA - przestronny prysznic 120x80 z głębokim brodzikiem, meble łazienkowe, wc
* POKÓJ - bez mebli
* SYPIALNIA - szafa, komoda, łóżko 160x200
Mieszkanie nie wymaga nakładów finansowych. Okna PCV. Na ścianach tapety, na podłogach panele i płytki.
Czynsz ok. 490zł.
Do mieszkania przynależą dwie piwnice.

Świetna lokalizacja: blisko szkoła, przedszkole, kościół, sklepy, przystanki bezpłatnej komunikacji miejskiej.
DZIAŁKA OGRÓDKOWA 312m2, a na niej:
* zadbana, drewniana altanka z tarasem
* woda i prąd na działce
* różne krzewy i drzewa owocowe
Działkę może zakupić w pierwszej kolejności klient na mieszkanie.
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

