Kancelaria Nieruchomości
P. R. Kaczorowskiego 7 lok. 54 U
15-375 Białystok
735 455 455
biuro@kancelarianieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 30 m2,
Białystok, Nowe Miasto
Cena 299

000 zł

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą 2-pokojowego mieszkania znajdującego się przy ulicy
Wiosennej w najbardziej urokliwej części osiedla Nowe Miasto.
Nieruchomość znajduje się na najwyższym piętrze w IV-piętrowym, nowym apartamentowcu.
Powierzchnia mieszkania - 30,21 m2 - została w przemyślany sposób zaaranżowana na:
- ustawny salon z aneksem kuchennym,
- komfortową sypialnię,
- łazienkę,
- przedpokój z zabudowaną szafą.
Do mieszkania przynależy również duża loggia.

Kancelaria Nieruchomości
P. R. Kaczorowskiego 7 lok. 54 U
15-375 Białystok
735 455 455
biuro@kancelarianieruchomosci.pl

Mieszkanie jest w trakcie wykańczania. Wykończenie obejmuje ułożenie podłóg, pomalowanie ścian,
wstawienie parapetów i stolarki drzwiowej, całkowite zaaranżowanie łazienki, zabudowanie szafy
przedpokoju, oświetlenia oraz wykonanie na wykonanie zabudowy kuchennej która będzie
wyposażona w sprzęty AGD(lodówka, zmywarka, piekarnik, indukcyjna, okap).
Mieszkanie pomimo niewielkiego metrażu jest bardzo funkcjonalne a przemyślany rozkład i aranżacja sprawiają,
że wydaje się większe niż w rzeczywistości.
Nieruchomość doskonale zlokalizowana, szczególnie polecana inwestorom oraz osobom poszukującym
mieszkania blisko uczelni wyższych. Lokal, dzięki niskim kosztom utrzymania oraz lokalizacji polecany osobom
chcącym korzystnie ulokować kapitał i zarabiać na mieszkaniu. W pobliżu mieszkania znajdziemy, szkoły,
uczelnie wyższe, przystanki komunikacji miejskiej, punkty handlowo-usługowe i wiele innych.
Mieszkanie będzie gotowe do odbioru w pierwszej połowie września.
Istnieje możliwość dokupienia miejsca postojowego!
Kupujący nie Płaci PCC!
Zadzwoń już dziś i zarezerwuj termin prezentacji!

Symbol

KB/281

Cena

299 000 PLN

Cena za m2

9 897 PLN

Powierzchnia całkowita

30 m2

Nieruchomość dostępna od

01.09.2019

Rok budowy

2019

Czynsz ofertowy

200 PLN

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Miejscowość

Białystok

Dzielnica - osiedle

Nowe Miasto

Ulica

Wiosenna

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Standard

IDEALNY

Materiał ścian

CEGŁA

Liczba WC

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Liczba sypialni

1

Piętro

4

Liczba pięter

4

Ilość telefonów

1

Winda w nieruchomości

JEST

Drzwi antywłamaniowe

JEST

Balkon

JEST

Powierzchnia balkonu

7.00 m2

Przemysław Fadrowski

507966042
przemek@kancelarianieruchomosci.pl

Więcej ofert na stronie www.kancelarianieruchomosci.pl

