POZNAŃ, POZNAŃ-WILDA, GÓRNA WILDA, SAPERSKA
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

319 000 PLN

Powierzchnia:
29 m2

Liczba pokoi:

1

Piętro:

0

Kawalerka z dużym tarasem na chronionym osiedlu - ZAPRASZAM
Numer oferty

1925

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2
Liczba pokoi

Opis oferty
Bezpieczna transakcja tylko z doświadczonym, licencjonowanym i ubezpieczonym pośrednikiem!
Serdecznie zapraszam na prezentację kawalerki z tarasem, położonej na poznańskiej Wildzie przy ul. Saperskiej.
Nieruchomość o powierzchni ok. 29 m2 znajduje się na wysokim parterze w apartamentowcu z 2013 roku.
W skład mieszkania wchodzi:
- salon z wyjściem na przestronny taras,
- aneks kuchenny,
- korytarz,
- łazienka oraz WC.

Bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura handlowo - usługowa.
W niedalekiej odległości znajduje się linia tramwajowa i autobusowa.
Budynek monitorowany całodobowo i chroniony.
Przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Miejsca postojowe na podwórzu dla mieszkańców zamykane szlabanem.
Okna PCV.
Kuchnia umeblowana i wyposażona w niezbędny sprzęt AGD ( z lodówką, płyta, piekarnik, zmywarka ).
Na podłogach położone zostały płytki.
Korytarz zabudowany pojemną szafą typu " Komandor ".
Łazienka z prysznicem w płytkach.
W całym mieszkaniu ogrzewanie podłogowe.
Drzwi wejściowe antywłamaniowe.
Na wyposażeniu pozostaje w cenie zabudowa kuchenna wraz ze sprzętem AGD.

Forma własności: pełna własność z KW oraz udziałem w gruncie.

319 000 PLN
29 m2
11 000 PLN / m2
1

Opłaty czynszowe ok. 220 zł.
Wolne do uzgodnienia.
Link do filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=Nmhr4Tb5Y9k
Cena 319 000 zł

Zapraszam na prezentację!
Anna Najdek
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
tel. kont. 883 069 767
lub
Alicja Mazurczuk
Specjalista ds. nieruchomości
tel. kont. 531 586 740
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Anna Najdek

biuro@a2nieruchomosci.pl

883069767
A2 Nieruchomości Spółka Cywilna Anna Najdek Alicja Mazurczuk ul. 23 lutego 7 lokal 7, 61-737 Poznań

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

