+48 504 647 433
Oferta numer 985/3504/OMS
Opiekun oferty

Mieszkania

Domy

Działki

Lokale

Emila Hrehorczuk

Sprzedaż

Wynajem

Gorzów Wielkopolski, os. Staszica - 365 000 zł
Typ budynku

Część domu

Rata
kredytu*

tylko 1 959 zł

Powierzchnia 68 m2
Cena/m2

5 368 zł

Liczba pokoi

3

Piętro

1 piętro

Typ okien

Drewniane (stary typ), Połaciowe, PCV

Piwnica

Tak

Garaż

Tak

** woj.lubuskie - Gorzów Wlkp.- Os. Staszica ** Mieszkanie bezczynszowe ! Pełna własność ! Niskie koszty
eksploatacyjne !
Przedmiotem oferty jest bardzo atrakcyjne mieszkanie bezczynszowe usytuowane na piętrze , II
kondygnacyjnego budynku dwurodzinnego zlokalizowanego na Os.Staszica w Gorzowie Wlkp.
Powierzchnia mieszkania to 68 m2, na którą składają się przestronny pokój dzienny , dwie sypialnie ,
otwarta kuchnia , łazienka z WC oraz przestronny korytarz.
- możesz nabyć to mieszkanie na kredyt ( grunty pod budynkiem mają uregulowany stan prawny)
- mieszkanie nie posiada żadnych zadłużeń
- mieszkanie jest do zakupu i do wprowadzenia od zaraz
- pierwsze piętro zapewnia dużo światła wewnątrz i wygodę dla matki z małym dzieckiem.
- to mieszkanie posiada dużą piwnicę przynależną do nieruchomości
- wszystkie pokoje są widne
- WC z łazienką
- celem zwiększenia bezpieczeństwa domowników zamontowano drzwi wejściowe antywłamaniowe
typu GERDA.
Mieszkanie wykończone w dobrym standardzie, po niedawno przeprowadzonym remoncie, który
obejmował:
- wymiana instalacji elektrycznej , wodnej i gazowej
- szpachlowanie i malowanie ścian,
- na podłogach wyłożono nowe panele,
- łazienkę wyposażono w wannę ( w łazience ogrzewanie podłogowe )

- kuchnię wyposażono w meble,
Budynek dwupiętrowy z cegły. Ogrzewanie własne gazowe , piec dwu funkcyjny , ciepła woda z kotła
gazowego.
Jest to wyjątkowa nieruchomość , do mieszkania przynależy duży wolno stojący garaż z wyjściem na
wspólny ogród o pow. 630 m2 .
Polecamy szczególnie tą nieruchomość także ze względu na lokalizacje.
W okolicy liczne punkty usługowo-handlowe, apteka, przychodnia, przedszkole, szkoła, przystanki
komunikacji miejskiej, ok. 1 km do centrum miasta.
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