"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
Zrób sobie prezent na Święta i zamieszkaj w nowym mieszkaniu !!!
Cena: 233 435.00PLN
Rynek: pierwotny
Miejscowość: Nowa Sól
Województwo: lubuskie
Oferta: SKN16 - 361

cena: 233 435.00PLN
powierzchnia m²: 68.86m²
ilość pokoi: 3
piętro: 1
transakcja: sprzedaż
rynek: pierwotny
kuchnia: oddzielna
łazienka: oddzielne wc
okna: plastikowe
drzwi: antywłamaniowe
ogrzewanie: miejskie
typ budynku: blok
materiał: silikat
rok budowy: 2016
stan techniczny: developerski

Oferta bezpośrednia !
Kupujący nie płaci prowizji i oszczędza na podatku pcc !
Klucze do mieszkań już w listopadzie !!!
Proponuję Państwu nowe funkcjonalne mieszkanie 3 pokojowe z oddzielną kuchnią w stanie developerskim na I piętrze budynku. W ofercie biura
identyczne mieszkania na IV i VI piętrze budynku.
Mieszkanie oddawane do samodzielnego wykończenia m.in. w zakresie okładzin ścian i podłóg, malowania ścian i sufitów, drzwi wewnętrznych
oraz białego montażu. Na życzenie klienta wykonamy w mieszkaniu roboty wykończeniowe "pod klucz".
Budynek 4-klatkowy wyposażony w windy, na poziomie parteru dla zwiększenia komfortu mieszkańców usytuowane są garaże oraz komórki
lokatorskie. W budynku zaprojektowano mieszkania 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 42 m2 do 69 m2. Mieszkania 3-pokojowe o pow. 69 m2 z
oknem w łazience oraz wc. Układ mieszkań został tak przemyślany by gwarantował łatwość aranżacji i aby zapewnić jak najbardziej komfortowe
warunki. Mieszkania można w łatwy sposób dostosować do potrzeb klienta. Zaprojektowano dojścia do klatki schodowej umożliwiające dostęp do
budynku dla osób niepełnosprawnych. Każde mieszkanie posiada bardzo ładny balkon.
Teren działki zagospodarowany zostanie przez chodniki, drogę dojazdową, miejsca postojowe oraz plac zabaw i zieleń Budynek przyłączony
zostanie do sieci ciepłowniczej Elektrociepłowni. Mieszkania wyposażone w indywidualne stacje mieszkaniowe (jednoznaczne rozliczenie mediów
na podstawie jednego licznika ciepła i wodomierza, możliwość realizowania funkcji c.o. przez cały rok, możliwość indywidualnego ustawiania
temperatury za pomocą regulatora lub programatora temperatury z automatycznym sterowaniem).
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego.
POLECAMY I ZAPRASZAMY DO OGLĄDANIA !
Więcej szczegółów i więcej ofert uzyskacie Państwo w biurze. Zapraszamy
POMAGAMY PRZY UZYSKANIU KREDYTU NA PAŃSTWA WYMARZONĄ NIERUCHOMOŚĆ !
Współpracujemy z doświadczonymi i godnymi zaufania doradcami kredytowymi, którzy służą radą i pomocą oraz udzielą odpowiedzi na każde
Państwa pytanie.

Przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.

