Ustroń, Hermanice - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 290000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Marcin Grzybowski
602 271 149
Nr licencji: 3019
info@apartamentyzlotywidok.eu

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

3019

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis

INW-MS-6409
Ustroń, Hermanice,

Lokalizacja
Orzechowa

GOTOWE MIESZKANIE DO WPROWADZENIA
USTROŃ, LAŚNY ZAKĄTEK

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

PRZYTULNE MIESZKANIE 3 POKOJOWE W NISKIM BLOKU!
Proponuję do sprzedaży bardzo ładne mieszkanie 3 pokojowe o
powierzchni ok 61,63 m2 usytuowane na parterze w 2-piętrowym
ocieplonym bloku. Spokojna i cicha okolica! Osiedle, otoczone zielenią,
położone u podnóża Lipowskiego Gronia, przylega do nadwiślańskiego
deptaku. Jest nasłonecznione nawet w późnych godzinach
popołudniowych i dobrze przewietrzane. Tereny idealne do wycieczek
rowerowych i urzekające widoki. W lini prostej 100 m od rzeki Wisły.
Klatka schodowa czysta i zamykana na domofon. Bardzo dobra
lokalizacja z szybkim dostępem do wszelkich punktów użyteczności
publicznej ( przystanki komunikacji miejskiej, przedszkole, szkoły,
sklepy, przychodnia zdrowia ) oraz głównych dróg wylotowych. Na

apartamentowiec
61,63 m²

Powierzchnia
61,63 m²
użytkowa [m2]
Piętro
Ilość pokoi

parter
3

Cena

290 000 PLN

Cena/m2

4705.50 PLN

Nieruchomość

terenie osiedla znajduje się tężnia solankowa!
Rozkład pomieszczeń: przedpokój , kuchnia w formie aneksu, łazienka,

Standard

pokój dzienny z wyjściem na taras, oddzielne 2 mniejsze pokoje.

Ilość pięter w budynku

Stan techniczny: BARDZO DOBRY- do wprowadzenia. Mieszkanie

Stan lokalu

całkowicie wykończone - zdjęcia zostaną zamieszczone w najbliższych

Stan prawny

dniach. Mieszkanie nie posiada mebki kuchennych
Termin przekazania mieszkania - natychmiast.
Dostępne są również inne 1, 2, 3 i 4 pokojowe mieszkania o
powierzchniach od 44 do 73 mkw. w cenie od 4590 mkw. do 4790 mkw.
w standardzie pod klucz bez wykończonej łazienki koszt łazienki to tylko
10.000 zł.

Okna
Balkon
Ilość tarasów
Rok budowy

2
Do wprowadzenia
Własność
nowe PCV
taras
1
2011

Parking strzeżony
10 m

MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ WYKOŃCZENIE WNĘTRZA WG
INDYWIDUALNYCH USTALEŃ NOWEGO WŁAŚCICIELA!
POLECAM I ZAPRASZAM DO PREZENTACJI!

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

(odległość w metrach)
Widok

na osiedle

Dojazd

asfalt

Otoczenie
Tarasy
Usytuowanie

las
taras duży
dwustronne

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

Pomieszczenia

K.C.
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń

3
2,5000 m

