Wieliczka, Wieliczka - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 329935.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Biuro Obsługi
731 331 003
mjacak@annderson.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty

KHN-MS-10586
Wieliczka, Wieliczka, al.

Lokalizacja
Sadowa

Opis
BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ --- BEZPOŚREDNIO ---OD
DEWELOPERA

Rodzaj budynku

Kolejny etap już w sprzedaży , do sprzedania ponad 150 mieszkań w
różnych metrażach
Kawalerki,2,3,4 pokojowe
Mieszkania z balkonami, tarasami a na parterach z ogródkami .

Powierzchnia użytkowa

OSIEDLE :
Bardzo ładnie zagospodarowane , niskie bloki z windami
Istnieje możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu podziemnym
lub/i naziemnego
Komórki lokatorski
Osiedle otoczone zielenią
TERMIN ODDANIA : WRZESIEŃ 2023

Pow. całkowita [m2]

34,73 m²

34,73 m²
[m2]
Piętro
Ilość pokoi

parter
2

Cena

329 935 PLN

Cena/m2

9500.00 PLN

Nieruchomość

Przykładowe mieszkanie o powierzchni 34,73 m2 , na parterze z
ogródkiem , 2 pokoje w tym jeden z aneksem kuchennym, jasne i
słoneczne .

Standard

>>> ZAPRZSAMY DO KONTAKTU <<
POSIADAMY WŁASNY DZIAŁ KREDYTOWY ---NASI DORADCY
BEZPŁATNIE PRZYGOTUJĄ OFERTĘ KREDYTOWĄ NA ZAKUP
NIERUCHOMOŚCI

Stan lokalu

Nota prawna

blok

Ilość pięter w budynku

4
deweloperski

Okna

PCV

Rok budowy

2021

Plac zabaw

tak

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Gaz

jest

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Woda

ciepła - miejska

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Winda

Bezpłatne konsultacje kredytowe w 20 bankach.Kredyt hipoteczny z marżą
od 0,7%

Ilość wind
Usytuowanie
Drzwi antywłamaniowe

Chcesz sprzedać nieruchomość ? skontaktuj się z nami, pomożemy

Przystosowania dla

dobrać odpowiednią strategię sprzedaży oraz weźmiemy pełną

niepełnosprawnych

tak
1
jednostronne
tak

tak

odpowiedzialność za cały proces.

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi

250 m
11,62 16,62 m²

Rodzaj kuchni

aneks kuchenny

Ilość łazienek

1

Powierzchnia łazienki
3,91 m²
[m2]
Ilość przedpokoi
Powierzchnia przedpokoi

1
2,58 m²

