Oferta nr SAJ-MS-1058

Nowoczesne mieszkanie dla rodziny. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ofertę sprzedaży mieszkania typu M-4
usytuowanego na drugim piętrze niskiego bloku na ulicy Poznańskiej w Jastrzębiu - Zdroju. Mieszkanie z wygodnym rozkładem dwa
na jeden o powierzchni 56m2 w skład ktrej wchodzą: SALON -KUCHNIA -2 MNIEJSZE POKOJE -ŁAZIENKA -PRZEDPOKJ
-BALKON. Mieszkanie po gruntownym remoncie z przedpokojem w kształcie litery L z ktrego wychodzą drzwi do pozostałych
pomieszczeń. Na przedpokoju duża przestronna szafa typu komandor, gładzie na ścianach i płytki na podłodze. W dwch mniejszych
pokojach wyposażonych w nowoczesne meble ( w jednym z nich szafa typu komandor) gładzie na ścianach, na podłodze panele.
Natomiast w samej łazience jasne płytki, zabudowana wanna, sedes , szafki i pralka w jasnej kolorystyce. Na końcu korytarza salon z
balkonem połączony z otwartą kuchnią. W pomieszczeniu płytki w stonowanej kolorystyce oraz gustowne meble na wymiar. W okolicy
znajdują się szkoły, przedszkole plac zabaw, basen, sklepy, przestronny parking. Wokł bardzo dużo zieleni, spokojnie i bezpiecznie.
Ze względu na lokalizację jest to idealne mieszkanie dla rodziny. GORĄCO POLECAMY I ZAPRASZAMY NA NIEZOBOWIĄZUJĄCĄ
PREZENTACJE! Staramy się zapewnić kompleksową obsługę w zakresie zakupu oraz finansowania wszelkiego rodzaju
nieruchomości ZAWSZE DOBIERAMY NAJKORZYSTNIEJSZĄ FORMĘ FINANSOWANIA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI!!!! Robimy
wszystko aby w trakcie realizacji z nami transakcji ograniczyć Państwa wizyty wszelakich urzędach, bankach lub instytucjach do
MINIMUM szanujemy Państwa czas.
Dane kontaktowe agenta
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail

Ewa Klika
519-519-899
biuro@sajdaknieruchomosci.pl

Informacje ogólne
Lokalizacja
Cena
Pow. całkowita [m2]
Standard
Rodzaj budynku
Ilość pięter w budynku
Ilość pokoi
Piętro
Opłaty wg liczników
Rodzaj mieszkania
Stan lokalu
Okna
Instalacje
Balkon
Ilość balkonów
Powierzchnia użytkowa [m2]
Gaz
Woda
Dojazd
Ogrzewanie
Odleglość od komunikacji [m]
Odleglość od przedszkola [m]
Odleglość od sklepu [m]
dleglość od szkoły [m]
Winda
Usytuowanie

Jastrzębie-Zdrój, (woj. ŚLĄSKIE)
220 000,00 zł
56,00
blok
4
3
2p
gaz, prąd, woda
Jednopoziomowe
Do odświeżenia
PCV
wymienione
jest
1
56
jest
ciepła - miejska
asfalt
miejskie
500
350
260
350
nie
dwustronne
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