KATOWICE, BRYNÓW, KĘPOWA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

450 000 PLN

Powierzchnia:
47 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

1

REZERWACJA
Numer oferty

17138

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

450 000 PLN
47 m2

Powierzchnia
Cena za m2

9 574 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
To jest oferta biura nieruchomości. Przed prezentacją biuro z zainteresowanym zawiera umowę pośrednictwa określającą warunki
współpracy. Jeżeli chcieliby się Państwo z tą umową wcześniej zapoznać, proszę o kontakt.
Za dopłatą garaż 30.000zł
za dopłatą komórka 12.000zł
I speak english +48600274700.
WYJĄTKOWY KAMERALNY APARTAMENT NA BRYNOWIE
DLA OSÓB SZUKAJĄCYCH JAKOŚCI! NAJLEPIEJ WYKONANY BUDYNEK NA ŚLĄSKU!
W budynku całkowita liczba mieszkań - 10!
Oferujemy Państwu do sprzedaży komfortowe 2 pokojowe mieszkanie w kameralnym 2 piętrowym budynku z 2015 roku. Budynek jak i
mieszkanie wykończone w nowoczesnym stylu. Mieszkanie o powierzchni: 47m2, z tarasem o pow. 11m2.
Bardzo dobry rozkład, wszystkie pomieszczenia z wejściem niezależnym z dużego hollu, salon wygodny z otwartą wyspą oraz dużym
tarasem, sypialnia również z wyjściem na taras, garderoba, duża łazienka z wc, oknem oraz wanną i kabiną! Duża szafa w sypialni oraz
podręczna w hollu.
Mieszkanie całkowicie wykończone i umeblowane.
Okna z salonu a zarazem taras skierowany na południowy-zachód, przez co mieszkanie jest bardzo jasne i słoneczne. Okna duże do „ziemi”.
W oknach rolety zewnętrzne, drzwi wejściowe Dierre, mieszkanie ma oddzielne ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny Vailant (grzejniki),
tarasy wykończone w płytkach gresowych balustrady ze stali nierdzewnej i szkła "mlecznego".
Budynek charakteryzuje się minimalistyczną stylistyką, nawiązującą do estetyki przemysłowej. Proste, geometryczne formy, przeszklenia,
surowe stalowe detale dają wrażenie nowoczesnej architektury (designe), na dobrym światowym poziomie, wykraczającej poza standardy
polskich zespołów mieszkaniowych budowanych przez deweloperów. Budynek całkowicie podpiwniczony.

Więcej informacji u agenta prowadzącego: Jolanta Kapica tel. 600-274-700

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.aliansbis.pl
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(Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.)
W naszej agencji największy wybór apartamentów, domów do kupna i wynajmu.
Zapewniamy pomoc w uzyskaniu kredytu, miłą i profesjonalną obsługę.
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9.00-17.00.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Jolanta Kapica
600 274 700
Alians Bis bł. Edmunda Bojanowskiego 77, 40-772 Katowice

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

jolanta@aliansbis.pl

