Nowa Sól Centrum
Mieszkanie na sprzedaż za 164 999 PLN
pow. 60,50 m2

2 pokoje

piętro 2 z 2

Opis nieruchomości:
Ta wyjątkowa oferta dostępna tylko w naszym biurze

1920 r.

2 727,26 PLN/m2

Dodatkowe informacje:
Numer oferty:

599219

Typ budynku:

Kamienica

Prezentujemy Państwu na sprzedaż 2-pokojowe mieszkanie
zlokalizowane w spokojnej okolicy na ul. Moniuszki w ścisłym
centrum miasta Nowa Sól. Mieszkanie przeznaczone jest do
remontu i ponownej aranżacji wnętrza. Oferowane mieszkanie
znajduje się na drugim piętrze w zabytkowej kamienicy. Budynek
znajduje się na zamkniętym podwórku z prywatnym parkingiem
tylko dla mieszkańców.

Materiał:

cegła

Stan prawny:

własność

Umeblowanie:

Nie

Sprzęt AGD:

Nie

Ogrzewanie:

węglowe

Typ kuchni:

W przejściu

Na powierzchni 60.5 m2 rozmieszczono:
- pokój dzienny
- kuchnia
- sypialnia
- przedpokój
- łazienka
- wc
- garderoba
Do mieszkania przynależy piwnica a także prywatny strych.

Miejsce postojowe:

Tak

Typ miejsca
postojowego:

naziemne,

Piwnica:

Tak

Czynsz:

0 PLN

Lokalizacja:
Mieszkanie zlokalizowane jest w centrum miasta Nowej Soli przy ul.
Moniuszki, w odległości około 1 km znajdują się: dworzec PKP i PKS
,restauracje, poczta, szkoła, supermarket
A także place zabaw i park rekreacyjny.

Kontakt do doradcy:
Mateusz Jagodziński
tel.: 664 017 480
e-mail: mateusz.jagodzinski@parkhome.co

m.pl

Na terenie posesji znajduje się parking prywatny, na którym każdy
lokator ma wydzielone miejsce parkingowe.
Zapraszam na prezentacje nieruchomości.
Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania serdecznie zapraszam do
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kontaktu, uzgodnimy dogodny termin prezentacji oferowanej
nieruchomości. Pomożemy również w wybraniu najkorzystniejszej
oferty kredytowej oraz dopełnieniu wszelkich formalności.
Kontakt:
Mateusz Jagodziński
tel. 664 017 480
email. mateusz.jagodzinski@parkhome.com.pl
Park Home
ul. Muzealna 9A
67-100 Nowa Sól
Potrzebujesz finansowania zakupu?
Park Home oferuje kompleksową obsługę klienta. Nasi Eksperci ds.
kredytów hipotecznych pomogą bezpłatnie w załatwieniu
wszystkich formalności niezbędnych do uzyskania kredytu.
więcej ofert znajdziesz na naszej stronie
www.parkhome.com.pl
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i
zalecamy ich osobistą weryﬁkację. Kontaktując się z biurem Klient
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do
wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Galeria zdjęć:
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Zobacz galerię online:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ

Zobacz na interaktywnej mapie:
KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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