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SPRZEDAZ, MIESZKANIA, 78.1 MKW, 4 POK.

Cena:

69 610 € 78 550 $ 299 000
zł 2 220 506 ₴ 5 258 372 ₽
168 654 Br

Numer:

39820

Sekcja:

Sprzedaż

Typ:
Lokalizacja:

Mieszkania

Powierzchnia:

78.1 m²

Piętro:

1

Pięter w domu:

1

Etap budowy:
Ściany:

Do wykończenia
Ceramika

Opolskie, Opole

Pokoje:

4+

Szczegóły:
✔ Balkon

✔ Ogrzewanie

Opis:
Mieszkanie czteropokojowe z ogródkiem, w rewelacyjnej cenie.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania czteropokojowego, usytuowanego w
nowej, kameralnej inwestycji, składającej się z dwóch jednopiętrowych budynków, mieszczących szesnaście
mieszkań.
OPIS MIESZKANIA:
- powierzchnia 78,10 m2
- salon z otwartą kuchnią, o łącznej powierzchni 26,80 m2, z salonu jest wyjście na taras
- pokój 12,70 m2, z wyjściem na taras
- pokój 12,60 m2
- pokój 9,00 m2, z wyjściem na taras
- łazienka 4,0 m2
- wc 1,80 m2
- przedsionek i komunikacja 11,20 m2
- ogrzewanie podłogowe, ścienne lub grzejnikowe, zasilane piecem gazowym
- do mieszkania przynależą: ogródek o powierzchni od 50 m2 do 100 m2, miejsca parkingowe, wolnostojąca
komórka lokatorska.
STANDARD WYKOŃCZENIA
- wszystkie okna trzyszybowe
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- rolety zewnętrzne sterowane elektrycznie
- tynki gipsowe
- instalacje: elektryczna kompletna, grzewcza kompletna wraz z piecem, wodna i kanalizacyjna przygotowana do
białego montażu
- dodatkowy komin dla przyłączenia kominka
ATUTY OFERTY
- bardzo korzystna cena
- ogródek, komórka lokatorska oraz miejsca parkingowe
- spokojna i kameralna lokalizacja
- zamknięte osiedle niskich budynków
Termin oddania mieszkania kwiecień 2020 roku. Inwestycja realizowana w 7-iu etapach zgodnie z warunkami
ustawy deweloperskiej, z rachunkiem powierniczym.
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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