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Gdańsk Orunia Górna, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
Mieszkanie na sprzedaż
Dane nieruchomości:
Numer oferty:

NOV340052

Powierzchnia:

67 m

Pow. działki:

0m

Liczba pokoi:

3

Piętro/Pięter

0/3

Rok budowy:

2008

Balkon:

Balkon

Jasna kuchnia:

Tak

2

2

2

Cena za m :

9328 zł

Cena:

625000 zł

Opis nieruchomości:
Jeżeli podoba Ci się te mieszkanie i szukasz takiego lub podobnego to napisz do nas wiadomość lub sms
o treści:
"Proszę o informacje w sprawie mieszkania Sosnkowskiego 67m2"
to damy Ci znać jak skończymy remont tego mieszkania. Gwarantujemy, że osoby, które zostawią
kontakt do siebie, będą jako pierwsze zaproszone na prezentacje mieszkania przed publikacją oferty.

Nowoczesne w pełni funkcjonalne, mieszkanie zaprojektowane według najnowszego katalogu materiałów
wykończeniowych z wyższej półki (67m2) znajdujące się na Oruni Górnej przy ulicy Sosnkowskiego.
Mieszkanie o łącznej powierzchni 67m2 zlokalizowane jest na wysokim parterze. Budynek wybudowany w 2008.r.
Mieszkanie składa się z trzech niezależnych bardzo ustawnych pokoi (20m2 ,12m2 ,11 m2), gustownie i elegancko
wykończonej łazienki (8m2) wyposażonej w wannę oraz prysznic , oddzielnej kuchni (11m2) z funkcjonalną zabudową
kuchenną w pełni wyposażoną, przedpokoju (5,1m2) w którym znajduje się pojemna zabudowa. Mieszkanie posiada
duży balkon (ok. 6m2). Do mieszkania wchodzimy przez drzwi antywłamaniowe firmy Dierre.
Budynek wygląda świeżo i nowocześnie. Cały teren osiedla jest ogrodzony. W pobliżu dużo miejsc postojowych,
również dla gości.
Do mieszkania przynależy piwnica (4m2) oraz miejsce parkingowe naziemne dodatkowo płatne 13.000zł.
Mieszkanie wykończone będzie z wysokiej klasy materiałów.
Kuchnia rozbudowana z systemami blum - wykonana na zamówienie przez stolarza.
W skład ceny nieruchomości wchodzi sprzęt AGD:

a.kasper@novahouse.pl

794 006 346

- Lodówka
- Piekarnik w słupku
- Zmywarka
- Okap
- Mikrofalówka w zabudowie
Łazienka posiadać będzie wannę oraz prysznic, wc, 2 umywalki nadblatowe z szafką pod wymiar.

Na podłogach w pokojach panele ac5 z vfugą w kolorystyce szarego dębu, w kuchni ,przedpokoju i łazience glazura.
Czynsz: Czynsz miesięczny ok 550zł. W skład czynszu wchodzi woda, CO.
Lokalizacja: Mieszkanie idealne dla rodziny i osób ceniących sobie komfort i wygodę. Nieruchomość położona w
cichej, spokojnej i zielonej okolicy z pełną infrastrukturą handlowo-usługową, szybki i dobry dojazd do centrum
Gdańska ok. 10 min. samochodem.
PS. Zdjęcia tego mieszkania to nasza poprzednia realizacja.

