Jelenia Góra, Sobieszów - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 119000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Marcin Środecki
75 64 54 44 44 wew 48
883 797 878
marcin@marles.com.pl

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Środecki Leszek
13045

Szczegóły oferty
Opis
Do sprzedania mieszkanie dwupokojowe w jednej z dzielnic Jeleniej
Góry. Mieszkanie znajduje się na trzecim piętrze trzy kondygnacyjnego
bloku. Do mieszkania przynależą: dwa pokoje o wymiarach 12,5 i 12,0 m2
kuchnia o wym.8m2, łazienka z wc oraz przedpokój. W przedpokoju
znajduje się szafa typu komandor. W łazience glazura nowego typu,
mieszkanie czyste i zadbane. Do mieszkania przynależy piwnica o
wymiarach 3.7m2. Budynek po termomodernizacji, ogrzewanie z sieci,
niski czynsz administracyjny. Okolica spokojna i cicha. Widok na góry,
zamek "Chojnik". Blisko do komunikacji miejskiej, sklepów, szkół, i
przedszkola. Dookoła dużo zieleni. Serdecznie polecam Leszek Środecki
790 418 318.

Nota prawna

Symbol oferty

MAR-MS-12331
Jelenia Góra, Sobieszów,

Lokalizacja
Tetmajera
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

blok
45,50 m²

Powierzchnia użytkowa
41,80 m²
[m2]
Piętro
Ilość pokoi

3p
2

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

Cena

119 000 PLN

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

Cena/m2

2615.38 PLN

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Nieruchomość
Standard
CO, Części wspólne,
Opłaty w czynszu
fundusz remontowy
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Piwnica [m2]
Stan lokalu
Stan prawny
Mies. czynsz admin.

prąd, gaz, woda
3
3,70 m²
do wprowadzenia
Własność
260 PLN

Okna

częściowo wymienione

Instalacje

częściowo wymienione

Balkon

brak

Widok

las

Gaz
Woda

tak - miejski
tak - miejska

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie

asfalt
bloki
własne dla budynku

Odległość do
komunikacji publicznej

100 m

[m]
Odl. do sklepu [m]

50 m

Odl. do szkoły [m]

500 m

Odl. do przedszkola
300 m
[m]
Usytuowanie

dwustronne

Pomieszczenia
Ilość pokoi
Wysokość pomieszczeń
Powierzchnia pokoi
Podłogi pokoi
Typ kuchni
Rodzaj kuchni
Powierzchnia kuchni
Podłoga kuchni
Typ łazienki
Ilość łazienek

2
2,5500 m
12,5;12,00 m²
PCV
bez zabudowy
oddzielna
8,00 m²
PCV
razem z wc
1

Powierzchnia łazienki
2,52 m²
[m2]
Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

gres

Wyposażenie łazienki
Ilość przedpokoi

wanna
1

Powierzchnia
6,70 m²
przedpokoi
Podłoga przedpokoi

gres

