POZNAŃ, POZNAŃ-NOWE MIASTO, RATAJE, OS. ORŁA BIAŁEGO
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

489 000 PLN

Powierzchnia:
62,60 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:

3

Zamieszkaj na Ratajach od zaraz 3 pokoje
Numer oferty

2587

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

489 000 PLN
62.6 m2

Powierzchnia
Cena za m2

7 812 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
Serdecznie zapraszam na prezentację 3 pokojowego mieszkania, położonego na poznańskich Ratajach na os. Orła Białego.

LOKALIZACJA
Świetna lokalizacja pod względem zakupu zarówno dla rodziny jak i na inwestycję.
Bardzo dobry dojazd do centrum Poznania.
W pobliżu znajduje się linia tramwajowa i autobusowa oraz Politechnika Poznańska.
W najbliższym sąsiedztwie sklep spożywczy, a także szkoła podstawowa, przedszkole i żłobek oraz pełno sklepów osiedlowych z różnego
rodzaju działalnością.

OPIS NIERUCHOMOŚCI
Ustawne 3 pokojowe mieszkanie, o powierzchni ok. 63 m2, położone jest na trzecim piętrze w wysokim, ocieplonym bloku i składa się
aktualnie z:
- salonu ( ok. 18 m2 ) z wyjściem na balkon typu loggia,
- dwóch sypialni ( ok. 12,5 m2 i 8 m2 ),
- osobnej ustawnej kuchni z oknem ( ok. 7,6 m2 ),
- korytarza ( ok. 9 m2 ),
- łazienki ( ok. 4,9 ) oraz WC ( ok. 1,4 m2 ).

Okna drewniane z wystawą wschód - południe - zachód.
Kuchnia umeblowana i wyposażona w podstawowy sprzęt AGD.
W pokojach na podłogach położone zostały panele.
W łazience znajduje się prysznic.
Ogrzewanie miejskie.
Do mieszkania przynależy piwnica.

3

Własnościowo Spółdzielcze bez KW ( z możliwością założenia ).
Opłaty czynszowe ok. 500 zł.
Cena nieruchomości 489 000 zł

Zapraszam na prezentację!
Agent prowadzący:
Anna Najdek
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
tel. kont. 883 069 767
lub
Alicja Mazurczuk
Specjalista ds. nieruchomości
tel. 531 586 740.

Zapewniamy bezpłatną pomoc w uzyskaniu najlepszych warunków kredytowych na rynku.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu KC.
Informacje zawarte w ogłoszeniu, zostały sporządzone na podstawie oględzin oraz danych przekazanych przez właściciela i mogą ulec
aktualizacji i nie stanowią oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.
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.

