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Mieszkanie, Jelenia Góra,
Zabobrze
611 000,00 PLN

83 m2

Symbol oferty

92600521

Cena za m2

7 345,52 PLN

Kategoria

Mieszkanie, sprzedaż

Lokalizacja

Jelenia Góra, Zabobrze

Rynek

wtórny

Metraż

83,00 m2

Ilość pokoi

4

Piętro
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Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Zadzwoń do nas

Roziel Anna
tel. 509 156 552,

Opis
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu na sprzedaż komfortowe czteropokojowe mieszkanie z dużym tarasem o
wysokim standardzie położone na II piętrze w bloku mieszkalnym na Zabobrzu III w Jeleniej Górze. ~~Nieruchomość o
powierzchni 83,18m przeszło generalny remont i zostało urządzone w nowoczesnym stylu. Składa się z przedpokoju,
słonecznego salonu wypoczynkowego z wyjściem na taras o pow 28m2, osobnej kuchni, trzech sypialni w tym jedna z
wyjściem na balkon, dużej łazienki z wanną i osobne WC. ~~Mieszkanie narożne, główne okna wychodzą w kierunku
południowym, drugie w stronę wschodu co sprawia, że pomieszczenia są pięknie nasłonecznione. W cenę mieszkania
wliczone są meble kuchenne robione na wymiar wraz z sprzętem AGD. Nieruchomość nie wymaga żadnych nakładów
finansowych. ~~W mieszkaniu nie ma gazu, ogrzewanie elektryczne. ~~Do mieszkania przynależy także piwnica. ~~Istnieje
możliwość wykupienia miejsca parkingowego w garażu podziemnym za kwotę 30000zł. ~~Czynsz występuje w kwocie 330
zł. ~~Mieszkanie rozkładowe i bardzo funkcjonalne dla klientów wymagających. ~~Atrakcyjna i poszukiwana lokalizacja w
bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zielone, szkoły, przedszkola, sklepy, markety itp. ~~Serdecznie Polecamy i
Zapraszamy na prezentacje. ~~Nota prawna. Opis oferty zawarty na naszej stronie internetowej 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
Liczba balkonów
Czynsz
Usytuowanie garażu
Rodzaj budynku
Technologia budowlana
Piwnica
Ogrzewanie

wysoki standard
oddzielna
1
330
pod budynkiem
blok mieszkalny
wielka płyta
Tak
elektryczne
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