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SPRZEDAZ, MIESZKANIA, 139.6 MKW, 4 POK.

Cena:

209 296 € 236 176 $ 899
000 zł 6 676 370 ₴ 15 810
290 ₽ 507 090 Br

Numer:

38132

Sekcja:

Sprzedaż

Typ:
Lokalizacja:

Mieszkania
Podlaskie, Białystok

Pokoje:

Powierzchnia:

139.6 m²

Piętro:

3

Pięter w domu:
Etap budowy:

15
Bardzo dobry

Ściany:

Cegła

Rok budowy:

2010

4+

Szczegóły:
✔ Balkon

✔ Klimatyzacja

✔ Kuchnia wyposażona

✔ Lazienka/WC

✔ Domofon

✔ Kominek

✔ Ogrzewanie

✔ Meble

✔ Piwnica

✔ Taras

✔ Winda

Opis:
Sprzedawany z całym wyposażeniem
Oferujemy do sprzedaży luksusowo wyposażony, wyjątkowy apartament blisko Centrum Białegostoku z pięknym
widokiem na panoramę miasta. Prestiżowy i jedyny w swoim rodzaju ze względu na układ pomieszczeń,
przestrzeń oraz ekskluzywne wykończenie i wyposażenie.
Apartament:
- 139,6 mkw.
- 3 oddzielne sypialnie
- przestronny salon z jadalnią i kuchnią wyposażoną w wyspę
- 2 łazienki (1 prywatna w sypialni)
- duża garderoba
- 3 piętro
- potężny, zadaszony 73 mkw. taras wokół apartamentu
- klimatyzacja
- 2 elektryczne kominki
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Wyposażenie budynku:
- 2 nowoczesne, cichobieżne windy
- ochrona
- monitoring
Ten nowocześnie zaprojektowany i urządzony apartament sprzedawany jest z całym wyposażeniem. Pierwsza
łazienka z wanną wyposażona w pralkę i suszarkę automatyczną. Druga prywatna z dużą kabiną prysznicową. W
salonie znajduje się skórzana sofa, idealna do wspólnego spędzania czasu.
Kuchnia w pełni wyposażona: granitowe blaty, sprzęt AGD z najwyższej półki.
Luksusowy, wykonany z najwyższej jakości materiałów to gratka dla osób ceniących luksus, który z pewnością w
tym miejscu możemy poczuć.
Dodatkowo do Apartamentu przynależy piwnica oraz istnieje możliwość dokupienia aż 3 stanowisk garażowych
w cenie 20,000zł każde.
Tych, którzy cenią nieprzeciętność i komfort zamieszkiwania, zapraszam serdecznie na wizytę w opisywanym
apartamencie.

Nota prawna: Informacje dotyczące opisu nieruchomości podane są przez właściciela, mają charakter wyłącznie
informacyjny i mogą podlegać aktualizacji. Oferta dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań
zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC.
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Obraz obrazu:
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