Białystok, Bacieczki TBS - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 387000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Diana Lewocz

Telefon

857445353

Telefon komórkowy

691198198

diana.lewocz@arka-nieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Osoba
odpowiedzialna
Nr licencji

Opis
Jeżeli szukasz mieszkania o wysokim standardzie, na osiedlu z
bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą, to oferta właśnie dla
Ciebie!
Przedstawiam Państwu przepiękne, ciepłe mieszkanie przy ul.
Komisji Edukacji Narodowej na Osiedlu Bacieczki TBS.
Mieszkanie o pow. 65 m2 w bloku wybudowanym przez
Wersal Podlaski w 2007r. z cegły, w skład którego wchodzą:
- 2 sypialnie
- salon
- łazienka razem z WC
- półotwarta kuchnia
- bardzo przestronny przedpokój
- dodatkowy korytarzyk
- ogromny balkon
- piwnica
We wszystkich pokojach znajdziemy piękną, drewnianą
podłogę, natomiast w kuchni i przedpokoju został położony
gres. Ściany są gładkie, malowane. W łazience znajduje się
bardzo duży, zabudowany prysznic. Do mieszkania został
zaadaptowany dodatkowy korytarzyk, który świetnie się
sprawdza w codziennym użytkowaniu.
Wyposażenie w cenie w mieszkania: Umeblowanie salonu,
zabudowy stałe, meble kuchenne, pralka, zmywarka, płyta
gazowa z piekarnikiem elektrycznym, lodówka.

Elzbieta
Aleksandrowicz
12304

Szczegóły oferty
Symbol oferty

ARK-MS-1783
Białystok, Bacieczki

Lokalizacja

TBS, Komisji
Edukacji Narodowej

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

blok
65,00 m²

Powierzchnia
65,00 m²
użytkowa [m2]
Piętro
Ilość pokoi

3p
3

Cena

387 000 PLN

Cena/m2

5953.85 PLN

Nieruchomość
Standard
Ilość pięter w

Mieszkanie własnościowe z Księgą Wieczystą, które obsługuje
kameralna wspólnota. Czynsz wynosi 350 zł. Na zamkniętym
dziedzińcu znajdziemy parking wyłącznie dla mieszkańców oraz
duży plac zabaw dla dzieci. Klatki schodowe po generalnym
remoncie w 2018 roku.
Zadzwoń i umów się na prezentację!
Diana Lewocz 691 198 198

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest
na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji

3
budynku
Stan lokalu

bardzo dobry
Odrębna własność

Stan prawny
lokalu
Mies. czynsz admin.
Okna
Instalacje

350 PLN
PCV
dobre

Balkon

duży

Rok budowy

2007

uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie
stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.

Pomieszczenia
Ilość pokoi

3

Typ kuchni

półotwarta
widna - wejście z

Rodzaj kuchni
przedpokoju
Typ łazienki

razem z wc

Ilość łazienek

1

Ilość WC

1

Ilość przedpokoi

2

