NOWY SĄCZ
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

320 000 PLN

Powierzchnia:
50,40 m2

Piętro:

1

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

3612

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

320 000 PLN
50.4 m2

Powierzchnia
Cena za m2

6 349 PLN / m2

Opis oferty
NOWA INWESTYCJA - APARTAMENTY DMOWSKIEGO - rusza przedsprzedaż!
Komfortowe NOWE bezczynszowe mieszkania o pow. od 50,4 - 57,25 m2, zlokalizowane zaledwie 2 km od nowosądeckiego rynku, na ul.
Dmowskiego w Nowym Sączu.
Inwestycja obejmować będzie 12 mieszkań, dwu lub trzypokojowych - 6 na parterze i 6 na piętrze.
Budynki realizowane technologią tradycyjną.
Nowoczesna bryła, szybki i dogodny dojazd drogą asfaltowa, a także ciche i spokojne miejsce usytuowane bardzo blisko centrum miasta, to
tylko niektóre atuty tej nieruchomości.
Każdy lokal wyposażony będzie w ogrzewanie podłogowe oraz w klimatyzację.
Mieszkania na parterze będą posiadać duże narożne ogródki, w mieszkaniach na piętrze znajdował się będzie taras.
Wszystkie media miejskie - prąd, wodociąg, gaz, kanalizacja. Ogrzewanie gazowe - piec dwufunkcyjny. Okna PCV. Drzwi wejściowe
antywłamaniowe.
Tarasy mieszkań na parterze oraz parking wyłożone kostką brukową. Ogródki ogrodzone przęsłami panelowymi. Dojazd pod samą posesję
drogą asfaltową!
Bardzo atrakcyjna lokalizacja, miejsce ciche i spokojne pośród osiedla domków jednorodzinnych. Blisko do ścisłego centrum, w okolicy
przystanki autobusowe, markety, ścieżki rowerowe a także tereny spacerowe.
PARTER: 50,4 m2 salon z aneksem kuchennym, wiatrołap, 1 lub 2 sypialnie, łazienka, duży ogródek ( około 1 ar w kształcie litery L ) + miejsce
postojowe.
PIĘTRO: 57 m2 salon z aneksem kuchennym, wiatrołap, 1 lub 2 sypialnie, łazienka, taras ( około 8 m ), własna klatka schodowa z miejscem do
zagospodarowania i przechowywania, możliwość zagospodarowania strychu jako schowek + miejsce postojowe.
Przybliżony termin oddania inwestycji: koniec 2022 roku.
PRZEDSPRZEDAŻ !
CENY (brutto):
Parter - 340.000 zł
Piętro - 320.000 zł
Zdjęcia przedstawiają przybliżoną wizualizację.
Zapraszamy na Prezentację!!!! Osoba prowadząca Sławek 792 275 792
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
MERITUM

meritum@onet.pl

18 414-88-10

880-140-965

Meritum Nieruchomości Lwowska 30/6, 33-300 Nowy Sącz

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

