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Mieszkanie, Kowary
334 000,00 PLN

56 m2

Symbol oferty

92410521

Cena za m2

5 964,29 PLN

Kategoria

Mieszkanie, sprzedaż

Lokalizacja

Kowary

Rynek

wtórny

Metraż

56,00 m2

Ilość pokoi

3

Piętro
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Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Zadzwoń do nas

Szeflińska Barbara
tel. 609 828 980,

Opis
Oferujemy Państwu na sprzedaż mieszkanie trzypokojowe po generalnym remoncie o pow. 56m2. Nieruchomość usytuowana
na pierwszym piętrze w kamienicy położonej w ścisłym centrum miasta Kowar przy samym deptaku. Lokal składa się z
przedpokoju, pokoju wypoczynkowego, dwóch sypialni, kuchni, oraz łazienki z kabiną prysznicową i WC. Do mieszkania
przynależy pomieszczenie gospodarcze położone na półpiętrze w kamienicy. Mieszkanie w 2022 roku przeszło generalny
remont, łącznie z wymianą wszystkich instalacji. Stolarka okienna drewniana, na podłogach panele i kafle. Na ścianach tynki
(gładzie). Meble kuchenne robione na zamówienie pozostają w cenie nieruchomości. Stolarka wewnętrzna jak i zewnętrzna
nowa wymieniona wraz z ościeżnicami. Ogrzewanie gazowe. Kamienicą zarządza wspólnota - czynsz miesięczny występuje w
kwocie 130zł (w tym mamy wliczony fundusz remontowy oraz koszty eksploatacyjne). Kamienica po termomodernizacji dach nowy - (pozostała tylko klatka schodowa do odświeżenia). Mieszkanie funkcjonalne i bardzo wygodne - gotowe do
wprowadzenia bez dodatkowych nakładów finansowych. W bliskim sąsiedztwie znajdują się liczne tereny zielone, ścieżki
spacerowe i rowerowe, jak i również sklepy, restauracje itp. Oferta godna polecenia. Zapraszamy Państwa na prezentacje.
~Oferta godna polecenia. Zapraszamy na prezentacje.~Nota prawna. Opis oferty zawarty na naszej stronie internetowej
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sporządzony jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji przekazanych przez właściciela, może on podlegać
weryfikacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.~

Dodatkowe informacje
Stan
Typ kuchni
Czynsz
Rodzaj budynku
Technologia budowlana
Ogrzewanie

idealny
oddzielna
130
kamienica
tradycyjna
gazowe
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