Rybnik, Centrum - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 275000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Krzysztof Jeszka
(32) 45-40-117
601-055-220
krzysztof@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Miłosz Włodyka
18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Apartament dwupoziomowy w Rybniku!

Lokalizacja
Rodzaj budynku

Oferujemy na sprzedaż apartament dwupoziomowy o powierzchni 70 m2,
w Rybniku na ulicy Sosnowej. Apartament znajduje się na ostatnim 2
pietrze. Parter mieszkania to kuchnia połączona z salonem oraz łazienka.
W kuchni znajduje się płyta indukcyjna, zmywarka, lodówko-zamrażalka,
stół z krzesłami oraz wyjście na mały balkon. W salonie pozostaje
narożnik, stół kawowy, TV, szafka pod TV oraz regał z szafkami
wbudowany pod schodami. W łazience jest wanna oraz pralka. Schody
prowadzą na poddasze, gdzie w holu znajduje się bardzo duża szafa w
zabudowie oraz dwa pomieszczenia.W sypialni znajduje się podwójne
łóżko i 2 szafki nocne.
Mniejsze pomieszczenie idealnie nadaje się dla dziecka lub do
zagospodarowania wedle upodobań.
W całym domu jest ogrzewanie gazowe (piec dwufunkcyjny).
NOWA cena: 275.000 zł, do negocjacji po prezentacji mieszkania.

Pow. całkowita [m2]

GLD-MS-725
Rybnik, Centrum
apartamentowiec
70,00 m²

Powierzchnia
70,00 m²
użytkowa [m2]
Piętro
Liczba pokoi

2p
3

Cena

275 000 PLN

Cena/m2

3928.57 PLN

Nieruchomość

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ
Standard

Decydując się na kupno nieruchomości za naszym pośrednictwem,
macie Państwo gwarancję bezpieczeństwa transakcji od podjęcia decyzji

Liczba pięter w budynku

o kupnie, aż do podpisania aktu notarialnego. Współpracując ze

Stan lokalu

wszystkimi największymi bankami BEZ ŻADNYCH DODATKOWYCH

Okna

2
Do wprowadzenia
nowe PCV

OPŁAT Z PAŃSTWA STRONY pomagamy w szybkim i bezproblemowym
załatwieniu wszystkich formalności związanych z przyznaniem

Instalacje

nowe

najkorzystniejszego dla Państwa kredytu hipotecznego oraz pożyczek

Balkon

jest

hipotecznych na ewentualny remont nieruchomości.

Widok

na inne budynki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie opisów

Gaz

czy zdjęć naszego autorstwa zabronione, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i

Woda

prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 oraz

Dojazd

jest
tak - miejska
asfalt

ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r.
Otoczenie

Nota prawna

działki zabudowane
własne gazowe - kocioł

Ogrzewanie
2-funkcyjny

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Drzwi antywłamaniowe

tak

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

Pomieszczenia
Liczba pokoi

3

Podłogi pokoi
Typ kuchni

panele
z zabudową kuchenną
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z salonem
Podłoga kuchni
Typ łazienki

płytki
razem z wc

Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

płytki
pralka, WC, umywalka,

Wyposażenie łazienki
wanna
Podłoga przedpokoi

panele

