"SK" BIURO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI SYLWIA KICIŃSKA
65-058 Zielona Góra, ul. A. Mickiewicza 13/1
tel. 662 134 973 , 68 325 00 16
email: biuro@sknieruchomosci.pl
www.sknieruchomosci.pl
ZADBANE I FUNKCJONALNE 3 POKOJOWE MIESZKANIE BLISKO CENTRUM MIASTA
Cena: 242 000.00PLN
Rynek: wtórny
Miejscowość: Zielona Góra
Województwo: lubuskie
Oferta: SKN15 - 338

cena: 242 000.00PLN
powierzchnia m²: 70.70m²
ilość pokoi: 3
piętro: 2
transakcja: sprzedaż
rynek: wtórny
kuchnia: oddzielna
łazienka: oddzielne wc
okna: plastikowe
drzwi: antywłamaniowe
ogrzewanie: miejskie
typ budynku: blok
materiał: cegła
rok budowy: 1980
stan techniczny: do zamieszkania

Polecam ! Atrakcyjna oferta ! Niewymagające nakładów finansowych mieszkanie !
Ładne, wyremontowane 3 pokojowe mieszkanie z balkonem w niskim bloku na 2 piętrze na Os. Młodzieżowiec w Zielonej Górze. Mieszkanie
dobrze utrzymane, wymienione drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, ściany gładzone pokryte farbą w delikatnym pastelowym kolorze. Na
podłogach w pokojach, kuchni i przedpokoju znajdują się panele podłogowe, natomiast w łazience i toalecie terakota. Łazienka w glazurze. Stan
techniczny lokalu - bardzo dobry. W mieszkaniu wymienione zostały wszystkie instalacje wewnętrzne, okna plastikowe.
Na pow. 70,7 m2 rozmieszczone zostały niezależnie i rozkładowo:
- duży pokój z wyjściem na balkon typu loggia, okna wychodzą w kierunku zachodnim,
- pokój wyposażony w dużą szafę, okna wychodzą na stronę zachodnią,
- sypialnia, okna wychodzą na stronę wschodnią,
- kuchnia wyposażona w meble kuchenne, kuchenkę elektryczną z piekarnikiem, lodówko- zamrażarkę, zmywarkę, pochłaniacz, stół kuchenny z
krzesłami,
- łazienka z wanną, umywalką, grzejnik drabinkowy,
- przedpokój z dużą szafą w zabudowie,
- wc oddzielne.
Mieszkanie środkowe, ciepłe. Do mieszkania przynależy duża piwnica 8,8 m2.Czynsz eksploatacyjny ok. 400 zł (w tym co).
W cenie mieszkania pozostaje umeblowana i wyposażona kuchnia oraz 2 duże szafy w zabudowie, pozostałe umeblowanie do uzgodnienia.
Budynek położony w oddaleniu od ulicy, z dostępem do dużego parkingu i placu zabaw.Mieszkanie położone na dobrze zagospodarowanym
osiedlu, blisko centrum i dobrze skomunikowanym z resztą miasta, blisko UZ Campus B, przedszkole, szkoła, gimnazjum, przychodnia, przystanek
MZK, sklepy i punkty usługowe.
POMAGAM PRZY UZYSKANIU KREDYTU NA PAŃSTWA WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ !
Współpracuję z doświadczonymi i godnymi zaufania doradcami kredytowymi, którzy służą radą i pomocą oraz udzielą odpowiedzi na każde
Państwa pytanie.
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.

