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3 POKOJOWE MIESZKANIE W TUCHOLI ŻARSKIEJ
Cena: 89 000.00PLN
Rynek: wtórny
Miejscowość: Lubsko
Województwo: lubuskie
Oferta: SKN15 - 302

cena: 89 000.00PLN
powierzchnia m²: 59.40m²
ilość pokoi: 3
piętro: 2
transakcja: sprzedaż
rynek: wtórny
kuchnia: jasna
łazienka: oddzielne wc
okna: plastikowe
drzwi: drewniane
ogrzewanie: miejskie
typ budynku: blok
materiał: cegła
rok budowy: 1980
stan techniczny: do odnowienia

OFERTA NA WYŁĄCZNOŚĆ !
Polecam słoneczne, dwustronne, środkowe mieszkanie w niskim bloku na II piętrze o powierzchni 59,4 m2. Mieszkanie o dużych możliwościach
aranżacyjnych, rozkładowym i funkcjonalnym układzie pomieszczeń. Mieszkanie wymaga odnowienia, co daje przyszłemu właścicielowi możliwość
adaptacji pomieszczeń wg własnego uznania.
Mieszkanie składa się z 3 niezależnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. W pokojach na podłodze panele, w pozostałych pomieszczeniach
terakota. Okna plastikowe wychodzą na stronę północną (kuchnia i pokój) i południowo-zachodnią (salon i pokój). Z salonu wyjście na dużą loggię.
Ściany w pokojach malowane, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc na ścianach glazura.
Blok po termomodernizacji, z nową elewacją. Klatka schodowa zadbana, na piętrze znajdują się 2 mieszkania. Do lokalu przynależy piwnica. W
cenie mieszkania kupujący nabywa prawo własności do działki o powierzchni 37 m2 z posadowionym na niej budynkiem gospodarczym o
powierzchni 16,6 m2. Mieszkanie dostępne od czerwca 2015 roku.
Teren działki zagospodarowany przez chodniki, oświetlenie, drogę dojazdową, miejsca parkingowe, mały plac zabaw, ławki i zieleń. Teren osiedla
ogrodzony, kompleks składa się z sześciu bloków mieszkalnych, wydzielonych działek i budynków gospodarczych (komórek, garaży). Osiedle
dobrze skomunikowane z Lubskiem, usytuowane jest zaledwie 10 minut drogi od Lubska. Dzieci są dowożone do szkoły w Lubsku specjalnym
autobusem.Tuchola Żarska jest położona na trasie Nowogród Bobrzański-Lubsko. Do Lubska jest 8,8 km a do Nowogrodu Bobrzańskiego 11,2 km.
Ofertę polecam osobom ceniącym ciszę i spokój oraz kontakt z naturą. Dobra propozycja dla młodych rodzin z dziećmi.
POMAGAM PRZY UZYSKANIU KREDYTU !
Więcej szczegółów i więcej ofert uzyskacie Państwo w biurze. Zapraszam !
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.

Przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

