Warszawa Praga-Południe, ul. Jantarowy Szlak
Mieszkanie na sprzedaż za 340 000 PLN
pow. 39,10 m2

2 pokoje

piętro 10 z 10

1984 r.

8 695,65 PLN/m2

Opis:
Szukasz pierwszego mieszkania? A może masz już dość trzymania środków na niskoprocentowej lokacie i chcesz
zainwestować w nieruchomość? Lub po prostu chcesz mieć w końcu blisko do pracy?
Wczytaj się w ofertę i zobacz w niej swoje przyszłe miejsce!
Mieszkanie znajduje się obok Parku Nad Balatonem!
Zapraszamy na spacer wirtualny po nieruchomości: https://tour.feelestate.com/view/fullscreen/id/VRMBW

W SKRÓCIE:
Dwupokojowe, dwustronne, widne - salon od południa, sypialnia od północy- mieszkanie o powierzchni 39,10 m2 przy
ul. Jantarowy Szlak na zielonym Gocławiu - Praga Południe. Zaraz obok Jeziorka - Parku Nad Balatonem!
Mieszkanie ze świetnym widokiem na 10 piętrze. Budynek wyposażony w szybką i sprawną windę. Na 39,10 m2
znajdują się salon 18,4 m2 z balkonem 6 m2, sypialnia 11,3 m2, łazienka, oddzielne WC oraz przedpokój.
Mieszkanie można łatwo zaaranżować według własnych upodobań! Współpracujemy z rzetelną,
sprawdzoną firmą, która się tym zajmie. Informacje o koszcie adaptacji oraz odświeżenia mieszkania
uzyskasz na prezentacji!
CO WYRÓŻNIA TO MIESZKANIE:

Kontakt do agenta:
Damian Sobol, tel.: 737-526-068,
e-mail: damian.sobol@sprinthouse.pl
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To jedno z niewielu mieszkań, w których mamy do dyspozycji tak duży balkon - 6m2!!! Przy tym metrażu
rzadkością jest też to, że mieszkanie jest dwustronne (południe, północ). Lokal usytuowany na 10 piętrze. Dzięki
temu w dzień i w nocy widok jest niepowtarzalny. W dodatku część dzienna mieszkania z południową ekspozycją
okien, co zapewnia nasłonecznienie przez cały dzień w salonie oraz na balkonie. Sypialnia jest od północy, co
zapewnia przyjemny chłód w upalne noce. Dodatkowym atutem jest LOKALIZACJA! Mieszkanie przy ul. Jantarowy
Szlak to gwarancja świetnej komunikacji z każdą częścią Warszawy! Dojazd do Centrum lub na Mokotów
zajmuje 10 minut!
ZAARANŻUJ I ZAMIESZKAJ/WYNAJMIJ:
Mieszkanie można niedrogo zaaranżować na wersję przedstawioną na zdjęciach. Więcej informacji uzyskasz po
kontakcie ze mną! Mieszkania w tej lokalizacji są poszukiwane przez najemców, co czyni je również świetną
inwestycją!
FORMA WŁASNOŚCI:
Mieszkanie jest odrębną własnością z KW. Dzięki temu bez problemu uzyskasz kredyt!
Do mieszkania przynależy piwnica 2,5 m2.
PREZENTACJE ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Jeśli opisane powyżej mieszkanie jest dla Ciebie interesujące- zadzwoń lub napisz i niezwłocznie umów się na jego
obejrzenie! Takie perełki nie czekają długo na nowego właściciela, zapraszamy!
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu
Cywilnego.
Zapraszamy na spacer wirtualny po nieruchomości:
https://tour.feelestate.com/view/fullscreen/id/VRMBW

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

OP993738

Rodzaj budynku:

Blok mieszkalny

Stan prawny:

własność

Jasna kuchnia:

Tak

Balkon:

Tak

Wysokość czynszu:

320 PLN
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