WOŁOMIŃSKI, MARKI, STRUGA

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Cena:

820 000 PLN

Powierzchnia:
145 m2

Liczba pokoi:

Piętro:

7

1

Atrakcyjne bezczynszowe II poziomowe mieszkanie w Markach.
Numer oferty

10126

Typ transakcji

sprzedaż

Cena

820 000 pln
145 m2

Powierzchnia
Cena za m2

5 655 pln / m2

Liczba pokoi

7

OPIS OFERTY
.. W skrócie:
Marki Struga, blisko Puszczy Słupeckiej. II poziomy, 7 pokoi plus duże pomieszczenie gospodarcze. Bezczynszowe, niskie koszty utrzymania.
.. Czy to mieszkanie dla Ciebie?
Mieszkanie usytuowane na 1 pietrze kameralnego budynku czterorodzinnego, z ekspozycją na strony świata: wschód, południe i zachód. Rozkład
pomieszczeń umożliwiający zamieszkanie rodziny z kilkorgiem dzieci. W mieszkaniu jest zamontowana klimatyzacja i instalacja alarmowa.

..Rozkład pomieszczeń:
Na I poziomie o powierzchni 89,38 m2, znajdziemy jasny, przestronny salon połączony z aneksem kuchennym i jadalnią (38,55 m2), z wyjściem na
duży balkon, dużą łazienkę (5,20 m2) oraz 2 pokoje dziecięce z balkonami francuskimi ( 7,5 m2 oraz 8,5 m2) i dużą sypialnię (15 m2) z wyjściem na
balkon.
Na II poziomie o powierzchni użytkowej 55,88 m2, urządzono gabinet, sypialnię, pokój dzieci, łazienkę i duże pomieszczenie gospodarcze.
.. Budynek:
Wysoka jakość wykończenia i nowoczesna architektura. Budynek jest zamieszkały przez cztery rodziny. Całość ogrodzona, dla każdego lokalu
wyznaczono miejsce parkingowe przez budynkiem, wyłożone kostką z niezależną bramą i furtką.
..Lokalizacja:
W sąsiedztwie niska zabudowa jednorodzinna. Centrum handlowe i przystanek autobusowy w odległości 500 metrów. W okolicy liczne placówki
oświatowe publiczne i prywatne. Blisko Puszcza Słupecka.
..Dodatkowe informacje:
- mieszkanie wolne od zaraz,
- w cenie zabudowa kuchenna ze sprzętem agd oraz meble w salonie, jadalni, gabinecie i sypialni,
- powierzchnia mieszkania po podłodze 176 m2, powierzchnia użytkowa 145 m2,
- wszystkie media miejskie,
- ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego dwufunkcyjnego.
Zapraszam do kontaktu telefonicznego pod nr 693-108-493 i umówienia się na spotkanie.

ZAPRASZAMY NA PREZENTACJĘ.
Więcej ofert znajdziecie Państwo wpisując w wyszukiwarkę Google Lukas Nieruchomości.

Nadzór nad jakością obsługi sprawuje Marzena Olejniczak licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, nr licencji 3682
Zapewniamy kompleksową obsługę kredytową.

Lukas Nieruchomości
ul. Ogrodowa 17
05-200 Wołomin
tel. 22 465 88 38
e-mail: biuro@lukas.waw.pl
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godz. 9.00 - 17.00

KONTAKT
Marzena Olejniczak
693 108 493
Lukas Nieruchomości Ogrodowa 17, 05-200 Wołomin

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników .

biuro@lukas.waw.pl

