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4 pokoje, Prywatny parking, Zgorzelec --- 415 000 PLN

Szczegóły:

ID oferty                                                                                           

Czynsz adm.

Ochrona

Piętro

Stan

Piwnica

Umeblowane

Klimatyzacja

Winda

Wyposażenie kuchni

Balkon

Komórka
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415 000 PLN 5411  zł 76,7 m² 4          -.          miejskie 

630 zł

-

7

Do wprowadzenia

Tak - 2 piwnice

Do uzgodnienia

-

Tak

-

Tak/pom.gosp.

-
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Łowejko Nieruchomości prezentuje wyjątkową ofertę sprzedaży 4-pokojowego mieszkania położonego przy ulicy Stanisława 

Wyspiańskiego w Zgorzelcu.

- Prywatne miejsce parkingowe w cenie

- 2 Piwnice

- Atrakcyjna lokalizacja

- Funkcjonalny układ pomieszczeń

Ulica Stanisława Wyspiańskiego to jedna z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania w Zgorzelcu. Lokalizacja sprawia, że jest to 

wygodne miejsce do życia zarówno dla osób przemieszczających się samochodem, a także dorastających dzieci, które mogą samodzielnie 

korzystać z infrastruktury miejskiej. Rodzice mogą liczyć na dostępność szkół i przedszkola znajdującego się w spacerowej odległości. 

Przy nieruchomości znajdą Państwo markety spożywcze, restauracje czy miejsca codziennego użytku, aptekę, przychodnie lekarską, 

stacje benzynową, a także Turów Arenę i Kościół.

Mam przyjemność zaprezentować Państwu przestronne, niezwykle funkcjonalne mieszkanie, o łącznej powierzchni użytkowej 76,7 m² 

usytuowane na 7 piętrze.  Czteropokojowy układ zapewnia dowolność i swobodę aranżacji przestrzeni według indywidualnych 

preferencji oraz potrzeb nowych mieszkańców. Lokal składa się z pokoju dziennego, trzech sypialni, kuchni, łazienki, WC oraz 

zabudowanego balkonu z możliwością adaptacji na pomieszczenie gospodarcze. Nieruchomość pozostaje gotowa do wprowadzenia bez 

konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Ekspozycja na dwie strony świata (zachód i wschód) w połączeniu z dużymi oknami 

znajdującymi się w pokojach oraz kuchni zapewnia dużo naturalnego światła. 

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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