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Mieszkanie, Jelenia Góra,
Czarne
403 000,00 PLN

60 m2

Symbol oferty

92660521

Cena za m2

6 660,06 PLN

Kategoria

Mieszkanie, sprzedaż

Lokalizacja

Jelenia Góra, Czarne

Rynek

wtórny

Metraż

60,00 m2

Ilość pokoi

4

Piętro

1/1

Rok budowy

1990

Jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Zadzwoń do nas

Roziel Anna
tel. 509 156 552,

Opis
Prezentujemy Państwu na sprzedaż dwupoziomowe mieszkanie trzypokojowe z niezależnym wejściem o całkowitej
powierzchni 60,51m2 (łączna powierzchnia z pomieszczeniami przynależnymi to 96,09m2). Nieruchomość usytuowana w
domu trzyrodzinnym na poszukiwanym i zielonym osiedlu Czarne w Jeleniej Górze. Na powierzchnię mieszkalna składa się
salon z kominkiem, dwie niezależne sypialnie, dwie łazienki z WC - jedna z wanną, druga z prysznicem, kuchnia oraz
antresola na półpiętrze na tą chwilę pełniąca funkcję siłowni. W korytarzu pod schodami znajduje się schowek oraz duża
szafa robiona na wymiar. Wysokość pomieszczeń zróżnicowana. Mieszkanie do kosmetyki. Stolarka okienna PCV, na
podłogach panele i kafle. Ogrzewanie gazowe piecem dwufunkcyjnym plus kominek. Wszystkie instalacje nowe, kanalizacja
oraz woda miejskie. Do nieruchomości przynależy 1/3 terenu zielonego, dwie duże piwnice oraz garaż jednostanowiskowy
znajdujący się w bryle budynku. Przy budynku znajduje się dodatkowe miejsce parkingowe. Budynek z lat 90-tycvh, w bardzo
dobrym stanie - nowy dach. Teren posesji w całości ogrodzony, ładnie zagospodarowany. Roczny podatek od nieruchomości
występuje w kwocie zaledwie 120zł. Mieszkanie z ciepłym klimatem, słoneczne i funkcjonalne, z pięknymi widokami za
oknem. Oferta godna polecenia, skierowana do klienta szukającego mieszkania z niskimi kosztami utrzymania, ceniącego
sobie ciszę, spokój i otoczenie zieleń a zarazem bliskość miasta i pełnej infrastruktury. Serdecznie zapraszamy Państwa 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
Czynsz
Usytuowanie garażu
Rok budowy
Piwnica

dobry
oddzielna
0
przy budynku
1990
Tak
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