MIKOŁOWSKI, ŁAZISKA GÓRNE
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

190 000 PLN

Powierzchnia:
46 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

4

REZERWACJA - Łaziska Górne, 3 pokoje, 2km od DK81
Numer oferty

184

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

Opis oferty
Atrakcyjne, funkcjonalne, ustawne i słoneczne mieszkanie w Łaziskach Górnych.
Sprzedam wyremontowane , ciepłe mieszkanie trzypokojowe, położone przy ulicy Staszica w Łaziskach Górnych.
OFERTA TYLKO W NASZYM BIURZE
Na powierzchnię 45,50m2 składają się: salon z wyjściem na balkon, kuchnia, przedpokój i dwa pokoje.
ATUTY MIESZKNIA:
# ustawne, dobrze zagospodarowane przestrzenie
* klimatyzacja w salonie
* nowe grzejniki
* wymienione instalacje elektryczne i wodne
# idealne do zamieszkania lub pod inwestycję na wynajem
# w pełni wyposażona kuchnia
# duża szafa w przedpokoju
# zaledwie 3min do głównego zjazdu na DK81
WYPOSAŻENIE MIESZKANIA:
* salon z klimatyzacją
* kuchnia na wymiar z lodówką, piekarnikiem i zmywarką
* łazienka z prysznicem, słupek, wc i zlew
* przedpokój z pojemną dwudrzwiową szafą w zabudowie
* podłogi panele, kuchnia i łazienka płytki
* ściany gładź gipsowa i tapeta
Okna PCV.
Wyremontowana piwnica z regałami, a ponad to suszarnia dla lokatorów.
CZYNSZ 366zł plus śmieci, woda i CO wg zużycia i ilości osób (proszę o kontakt po dokładne informacje).

190 000 PLN
46 m2
4 130 PLN / m2
3

Nieruchomość położona na czwartym piętrze niskiego bloku, przy którym znajduje się plac zabaw dla dzieci, jest blisko do przystanku
autobusowego, szkoły, przedszkola, sklepów, kościoła. Zaledwie 2km od zjazdu na DK81.

Zadzwoń teraz pod 505 535 366 i umów się na prezentację. Gorąco polecam :)
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

