KRAKÓW, PODGÓRZE, SWOSZOWICE, WINCENTEGO BOGDANOWSK…
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

257 600 PLN

Powierzchnia:
56 m2

Liczba pokoi:

2

Piętro:

0

Nowe 2-pok ogród m.post. ul. Bogdanowskiego Kraków
Numer oferty

245

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

257 600 PLN
56 m2

Powierzchnia
Cena za m2

4 600 PLN / m2

Liczba pokoi

2

Opis oferty
Mieszkanie 2-POK SPRZEDANE!
Pozostały do sprzedaży 4-pok mieszkania - bardzo korzysta oferta!
Niepowtarzalna oferta, urocze miejsce!
Mieszkanie 2-pok z wyjściem na balkon z przynależnym ogródkiem wielkości około 60m2 w kameralnej inwestycji.
W cenie mieszkania miejsce postojowe na ogrodzonej posesji!
Obiekt monitorowany!
Oferta spełnia wymogi MDM.
Kupujący nie płaci podatku 2% PCC przy zakupie mieszkania - oferta dewelopera.
Cisza i z dala od miejskiego zgiełku! Komunikacja miejska dostępna!
Bardzo korzystny rozkład pomieszczeń, przemyślana aranżacja wnętrza!
Oferujemy Państwu mieszkanie dwupokojowe o pow. użytkowej około 56m2 w dobrej dzielnicy Krakowa Swoszowice/Wróblowice w
okolicy ulicy Niewodniczańskiego.
Apartament znajduje się na parterze w budynku dwurodzinnym.
Budynek w bardzo dobrym stanie, ocieplony zadbany, z własnym parkingiem dla mieszkańców, położony na ogrodzonej, monitorowanej
działce.
Na ścianach położone tynki cementowe, wystarczy położyć gładzie i pomalować ściany na wybrany kolor. Ogrzewanie gazowe indywidualne
- zamontowany piecyk gazowy oraz kaloryfery. W części mieszkania ogrzewanie podłogowe.
Uwaga: Wymiary na rzucie lokalu zamieszczonym w prezentacji podane są w przybliżeniu.

Ekspozycja okien: południe, wschód.
Stan deweloperski.
LOKALIZACJA: Doskonałe miejsce dla rodzin z dziećmi, w najbliższej okolicy znajdują się przedszkola, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
W pobliżu również klub sportowy, klub Domu Kultury. Dodatkowo niedaleko przychodnia lekarska, centra handlowe, uzdrowisko i kilka
innych atrakcji.
Bardzo spokojna okolica i dobre sąsiedztwo. Lokalizacja zapewnia ciszę, spokój a jednocześnie bardzo dobre połączenie w kierunku centrum
Krakowa i innych okolic.
W odległości około 300 metrów znajduje się miejski przystanek autobusowy.

ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ ! ! !
POMAGAMY W PRZEPROWADZANIU FORMALNOŚCI KREDYTOWYCH ORAZ PRAWNYCH.
Osoba odpowiedzialna zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa: Monika Kij tel. 662142016 licencja zawodowa nr 5258.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Monika Kij
662142016
KOLEKTYW NIERUCHOMOŚCI Ferdynanda Kurasia 11/1, 30-603 Kraków

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

biuro@kolektywnieruchomosci.pl

