Łódź, Górna - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 320000.00 zł
Zdjęcie

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

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku

Opis

Professional Nieruchomości Lisowski

Pow. całkowita [m2]

PRF-MS-1624
Łódź, Górna
blok
55,00 m²

Powierzchnia użytkowa
55,00 m²

siedziba- Zgierz ul. Boruty 20
Przedstawia ofertę sprzedaży mieszkania dwu pokojowego 55m2
na III piętrze w Łodzi na ulicy Obywatelskiej.

[m2]
Piętro
Ilość pokoi

3p
2

Cena

320 000 PLN

Cena/m2

5818.18 PLN

Blok zbudowany z cegły, trzy piętrowy.
Nieruchomość
Ilość pięter w budynku

Mieszczanie nadaje się do remontu, i posiada balkon

Stan lokalu
Stan prawny

Media: Prąd, woda, gaz, centralne ogrzewanie miejskie

Okna
Balkon
Ilość balkonów

Dojazd asfaltowy.

3
do remontu
Własność
PCV
jest
1

Gaz

tak - miejski

Woda

ciepła - sieć

Dojazd
Ogrzewanie

asfalt
C.O. miejskie

Cena: 320.000 zł
Pomieszczenia

Kontakt: tel.
Mariusz Lisowski tel. 608 509 190

Właściciel wyraża zgodę na oglądanie nieruchomości tylko po uprzednio
umówionym spotkaniu i w obecności przedstawiciela biura Nieruchomości
Professional.
Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest umowa pośrednictwa

Ilość pokoi

2

Typ kuchni

do remontu

Typ łazienki

razem z wc

Ilość łazienek

1

Ilość WC

1

przy kupnie.

Więcej podobnych ofert na stronie
www.lisowskinieruchomosci.pl
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
oraz sprzątaniem domów ( po remontach, przeprowadzkach
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.

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.

