Cieszyn, Bobrek - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 399000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Miłosz Włodyka

Telefon

(32) 45-40-117

Telefon komórkowy

609-66-00-56

Nr licencji

18057
milosz@golddom.eu

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

18057

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
***REZERWACJA ***

Lokalizacja
Rodzaj budynku

OFERTA Z PRAWEM WYŁĄCZNOŚCI

Pow. całkowita [m2]

ŚWIETNA I POSZUKIWANA LOKALIZACJA !!!

Piętro

Proponujemy Państwu bardzo ładne i przestronne mieszkanie M-4 o
powierzchni 72,21 m2
z balkonem przy ulicy Dyboskiego na osiedlu BOBREK-ZACHÓD.
JEDYNE TAKIE W TEJ LOKALIZACJI !!!

Liczba pokoi

blok
72,21 m²
1p
3
399 000 PLN

Cena/m2

5525.55 PLN

Nieruchomość

Termin przekazania mieszkania maksymalnie do 31 sierpnia 2022r. do uzgodnienia.

Pomieszczenia

Standard
administracja, CO, fundusz
remontowy, sprzątanie,
Opłaty w czynszu
woda, woda ciepła, wywóz
śmieci
Liczba pięter w
4
budynku
Piwnica [m2]
Stan lokalu
Stan prawny
Mies. czynsz admin.
Okna
Balkon

Liczba pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni

Pomagamy nieodpłatnie w uzyskaniu najlepszej formy kredytowania
nieruchomości , wszystkie formalności przy jednej wizycie w Naszym

Cieszyn, Bobrek

Cena

Nieruchomość znajduje się na idealnym pierwszym piętrze i posiada
przynależną piwnicę 3,91m2.
Okna PCV z roletami.
Na ścianach gładzie i kamień ozdobny.
W pokojach na podłogach panele, w kuchni przedpokoju, łazience i WC
płytki.
Drzwi antywłamaniowe z zamkiem marki Gerda.
Mieszkanie składa się z przedpokoju, sypialni, pokoju dziecięcego,
salonu, łazienki, WC i dużej kuchni z oknem.
Piękna kuchnia z jadalnią w zabudowie ze sprzętami marki Whirlpool i
Bosch.
W przedpokoju ogromna szafa w zabudowie.
W łazience duża rogowa wanna w kolorze ecru, pralka, grzejnik
drabinkowy.
Sypialnia z dużą szafą, łóżkiem, komodą i TV - podwieszonym.
W pokoju dziecięcym łóżko i biurko.
Salon urządzony nowocześnie z dużym, wygodnym narożnikiem, zestaw
eleganckich mebli.
Wymienione wszystkie drzwi wewnętrzne.
Widoku z balkonu nie przysłania inny blok, dużo zieleni i bardzo
przestrzennie.
Przed blokiem duży ogrodzony plac zabaw i las.
Większość widocznego na zdjęciach wyposażenia pozostaje w cenie
mieszkania
- do uzgodnienia !!!

Kupując nieruchomość z naszym biurem otrzymacie Państwo BON
RABATOWY na 10 % zniżki na asortyment w Markecie OBI .

VTA-MS-7418

Rodzaj kuchni

3,91 m²
Do wprowadzenia
Własność
720 PLN
PCV
jest

3
panele
z zabudową kuchenną
widna

biurze.

Podłoga kuchni
Typ łazienki

Polecamy i zapraszamy na bezpłatną, niezobowiązującą
prezentację.

Podłoga łazienki

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

K.C.

bez wc
płytki
lustro, pralka

Wyposażenie łazienki

automatyczna, umywalka,
wanna

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

płytki

Podłoga WC

płytki

Podłoga przedpokoi

płytki

