4 pokojowe mieszkanie z 2 balkonami, Słupsk, ulica
[Sprzedam]
4 pokojowe mieszkanie z 2 balkonami, Słupsk, ulica Koszalińska, na sprzedaż, 259 00
0 zł.

Jasne, w pełni rozkładowe MIESZKANIE 4-POKOJOWE z 2 BALKONAMI typu LOGGIA o powierzchni 118 m kw. położone na II PIĘTRZE
budynku wielorodzinnego położonego na spokojnym i cichym OSIEDLU PIASTÓW przy ul. KOSZALIŃSKIEJ w SŁUPSKU.

OFERTA BEZPOŚREDNIA, KUPUJĄCY NIE PONOSI KOSZTÓW WYNAGRODZENIA PROWIZYJNEGO POŚREDNIKA!!!
KOSZTY ZWIĄZANE Z WYNAGRODZENIEM POŚREDNIKA PONOSI SPRZEDAJĄCY.
Cena: 259.000,-PLN
Mieszkanie składa się z przestronnego SALONU, 2 SYPIALNI każda z BALKONEM, GABINET, KUCHNIA z JADALNIĄ, SALON KAPIELOWY,
WC oraz PRZEDPOKÓJ. Stolarka okienna PCV. W pokojach na podłogach parkiet. W kuchni, łazience oraz WC glazura i terakota.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Do mieszkania przynależy piwnica. Przed budynkiem odpowiednia ilość miejsc
parkingowych.
Ze względu na będące w okolicy sklepy, punkty usługowo-handlowe, pocztę, bankomat, bank, aptekę, przychodnie, plac zabaw,
przedszkole, szkoły, lokalizacja bardzo odpowiada pracującemu singlowi, młodemu małżeństwu z uczącym się dzieckiem, jak i osobie
w podeszłym wieku.
Mieszkanie nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
OGRZEWANIE i WODA CIEPŁA: miejskie
Dostępne media:, prąd, woda, kanalizacja,
Okna: PCV
Balkon: tak
Piwnica: tak
BUDYNEK:
Miłe, spokojne i bezpieczne sąsiedztwo
Stan techniczny budynku oceniany jako dobry.
OTOCZENIE:
Natężenie hałasu: ciche
W otoczeniu zadbana zabudowa
Okolica bezpieczna, tereny zielone
Miejsca parkingowe: odpowiednia ilość przy budynku
W razie wszelkich pytań (nieruchomość, kredyt na zakup) zadzwoń, zapytaj i umów się na wizytę w mieszkaniu.
WGN Międzynarodowy Koncern Obrotu Nieruchomościami oddział w Słupsku
ul. Tuwima 8a/12
76-200 Słupsk
JADWIGA KUBICZ Dyrektor Biura
Tel.: (59) 842 80 75
Tel. Kom.: 607 385 481
e-mail: jadwiga.kubicz@wgn.pl
Przy transakcji zakupu zapewniam obsługę notarialną oraz dzięki współpracy z bankami, pomagam w uzyskaniu kredytu bankowego
na zakup lub remont nieruchomości.
Informacje dotyczące nieruchomości zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa,
mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji, zalecamy ich osobistą weryfikację.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim
WGN Słupsk, ul. Tuwima 8a/12. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez
zezwolenia zabronione. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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