Łódź, Bałuty - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 1000000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Lisowski Mariusz
509 719 427
biuro@lisowskinieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku

Opis

Pow. całkowita [m2]

Professional Nieruchomości Lisowski

Piętro

siedziba- Zgierz ul. Boruty 20
Przedstawia ofertę sprzedaży apartamentu o powierzchni 91m2 w
Łodzi przy ulicy Św. Teresy. Mieszkanie znajduje się na IV
piętrze.

Ilość pokoi

PRF-MS-1164
Łódź, Bałuty, Julianów
apartamentowiec
91,00 m²
4p
3

Cena

1 000 000 PLN

Cena/m2

10989.01 PLN

Nieruchomość

Nowoczesny apartament w którego skład wchodzą: salon,
kuchnia z aneksem, 2 sypialnie ( jedna z łazienką, druga z
garderobą), 2 łazienki oraz 2 balkony typu loggia. Wysoki
standard wykończeń. Lokal sprzedawany wraz z pełnym
wyposażeniem.

Standard
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Stan prawny

Media: miejskie.

Mies. czynsz admin.

6
wysoki standard
Odrębna własność lokalu
1 020 PLN

Ogrzewanie: miejskie.

Okna

Parking ogrodzony, całodobowa ochrona, wjazd brama na pilota.
Do apartamentu przynależy duża komórka lokatorska. Do
dyspozycji mieszkańców sala do ćwiczeń (siłownia, fitness), sala
zabaw dla dzieci oraz sala rekreacyjna ze stołami bilardowymi.

Instalacje

nowe

Balkon

loggia

Właściciel wyraża zgodę na oglądanie nieruchomości tylko po uprzednio

Ilość balkonów
Rok budowy
Gaz

umówionym spotkaniu i w obecności przedstawiciela biura Nieruchomości

Woda

Professional.Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest umowa

Dojazd

pośrednictwa przy kupnie.

Ogrzewanie
Winda

Cena: 1.000.000 zł do negocjacji
Kontakt: tel.
Mariusz Lisowski tel. 608 509 190
Więcej podobnych ofert na stronie
www.lisowskinieruchomosci.pl

DREWNIANE NOWY TYP

2
2009
tak - miejski
ciepła - miejska
asfalt
C.O. miejskie
tak

Pomieszczenia
Ilość pokoi

3

UWAGA ! Każdy klient korzystający z naszych
usług może skorzystać z rabatów na
usługi remontowo-budowlane
w naszej firmie i zakupy materiałów budowlanych
u naszego partnera w hurtowni” Specbudowa.pl”
grupa Nero w Zgierzu ul. Hoża 6.
Biuro zajmuje się również wykupem zadłużonych mieszkań.

Współpracujemy z GORPROJEKT, studio architektoniczne.
Zajmujące się tworzeniem projektów:
budynków, konstrukcji, mieszkań, sklepów, wnętrz domów i
mieszkań, itp.
Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych
od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty
określonej w art. 66 i następnych K.C.

