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3 pokoje, Balkon, Blisko Granicy --- 380 000 PLN

Szczegóły:

ID oferty                                                                                           

Czynsz adm.

Ochrona

Piętro

Stan

Piwnica

Umeblowane

Klimatyzacja

Winda

Wyposażenie kuchni

Balkon

Komórka
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380 000 PLN 5080 zł 74,8 m² 3          1987 r.          miejskie 

850 zł/2 os.
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Do remontu

Tak

Częściowo

-
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Kuchnia

Tak

-
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Łowejko Nieruchomości prezentuje komfortowe, przestronne mieszkanie położone przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w Zgorzelcu.

- Atrakcyjna lokalizacja

- Balkon

- Mieszkanie z potencjałem

- Dostępne od zaraz

Na szczególne uznanie zasługuje lokalizacja opisywanej nieruchomości, która usytułowana jest przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego w 

Zgorzelcu. W bliskiej odległości znajdą Państwo restauracje oraz wszystko co potrzebne w dniu codziennym m.in. punkty usługowo-

handlowe, market Biedronka, aptekę oraz ośrodek zdrowia. Rodzice mogą liczyć na dostępność szkół i przedszkola znajdujących się w 

spacerowej odległości.

 

Mam przyjemność zaprezentować Państwu mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej 74,8 m². Nieruchomość składa się z 

przestronnego pokoju dziennego, dwóch sypialni, kuchni, łazienki oraz WC.

Z obszernego korytarza dostajemy się do każdego z pomieszczeń. Sercem mieszkania jest salon pozostawiony do własnej aranżacji z 

bezpośrednim wyjściem na balkon, który zapewnia widok na  panoramę miasta Zgorzelec i Gorlitz. Łazienka została w pełni 

wyremontowana i wyposażona w kabinę prysznicową, pralkę oraz umywalkę z lustrem.

Mieszkanie mieści się na 8 piętrze. W budynku znajduje się winda. Do nieruchomości przynależy piwnica.

KREDYT HIPOTECZNY Z ŁOWEJKO NIERUCHOMOŚCI:

Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najlepszą spośród prawie 25 ofert kredytów hipotecznych.

Umów się z nami na bezpłatne konsultację.

Na jednym spotkaniu porównamy dla Ciebie wszystkie warianty, omówimy je i poinformujemy o niezbędnej dokumentacji.
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Nikola Lis I Specjalista ds. Sprzedaży i Wynajmu Nieruchomości
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miejsca! Czekam na Twój kontakt.  
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