Wrocław, Krzyki - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 289000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Renata, Aleksandra
606625777, 509688999
Nr licencji: 14569
biuro@nieruchomosciistyl.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

14569

Szczegóły oferty
Symbol oferty

NIS-MS-1802
Wrocław, Krzyki,

Lokalizacja

Opis

Skarbowców

WYJĄTKOWA OFERTA NA KRZYKACH-ZADBANE MIESZKANIE Z
PIĘKNYM WIDOKIEM NA ZIELEŃ
I DOMKI JEDNORODZINNE
IDEALNE MIESZKANIE 'NA START'
Serdecznie polecam mieszkanie 2-pokojowe, w pełni rozkładowe z
balkonem na Wrocławskich Krzykach Skarbowców-Klecina
Mieszkanie o powierzchni 51 m2 znajduje się na 3-cim piętrze w 4piętrowym budynku z 2000 roku.
Budynek zadbany, ocieplony z odnowiona elewacją.
Lokal z niezwykle przytulnie zaaranżowaną przestrzenią w drewnie
/podłogi drewniane, drzwi, meble kuchenne/, zadbany. Z dużego pokoju
wyjście na balkon.
W kuchni meble drewniane z zabudowie, pełne wyposażenie.
Przestronna łazienka z kabina prysznicową.

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]
Piętro
Ilość pokoi

blok
51,00 m²
3p
2

Cena

289 000 PLN

Cena/m2

5666.67 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość pięter w budynku
Balkon

4
jest

Do wprowadzenia bez ponoszenia dodatkowych koszów.
Ilość balkonów

1

Do mieszkania przynależy piwnica.

Pomieszczenia
Pod budynkiem dużo miejsc postojowych, istnieje możliwość wynajęcia
miejsca parkingowego w garażu podziemnym.
Opłaty 350 zł (w tym zaliczki na centralne ogrzewanie) plus woda i śmieci

LOKALIZACJA:
Osiedle Skarbowców jest położone w strategicznej pozycji, gwarantuje
błyskawiczny transport do autostrady a4, a z drugiej strony niedaleko
znajduje się pętla na Krzykach, z której tramwajem w zaledwie kilka minut
skomunikujemy się z centrum Wrocławia. W pobliżu wiele punktów
usługowych, od restauracji typu sushi po wiele sklepów (min Krzyckie
Centrum Handlowe). W pobliżu dwa parki w tym Park Południowy.
Dodatkowo w kilka minut można się dostać na Bielany Wrocławskie(Ikea,
Tesco, Auchan). W okolicy znajdziemy wiele profesjonalnych zakładów
stomatologicznych, odnowy biologicznej czy firm specjalistycznych.
W okolicy liczne szkoły i przedszkola

CENA: 289 000 ZŁ
SERDECZNIE POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ
ALEKSANDRA TEL. 509 688 999

Ilość pokoi

2

*** www . NIERUCHOMOŚCI I STYL . pl ****
Potrzebujesz doradcy kredytowego? Potrzebujesz pozyskać środki na
wymagany wkład własny? Nie wiesz jak zaaranżować swoje nowe
mieszkanie? Nie dysponujesz doświadczoną ekipą remontową? Nie
wiesz, do którego notariusza się udać? Nie ma problemu –
współpracujemy z najlepszymi!!!
Poprowadzimy Cię bezstresowo i profesjonalnie przez całą transakcję!
Zamieszczone ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego, a dane w nim zawarte mają jedynie charakter informacyjny i
mogą ulegać zmianie. Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego
zawodowo: 14569

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C. Nr licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo: 14569

