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www.super-nieruchomosci.com

Gotowe do zamieszkania w znakomitej lokalizacji
Numer oferty:
Miasto:
Ulica:
Cena za m2:
Powierzchnia:
Stan:
Rok budowy:
Liczba pokoi:
Liczba pięter:
Piwnica:
Garaż:
Balkon:

4475/3256/OMS
Rzeszów
ul. Władysława Grabskiego
8343.09 zł
59.81 m2
Idealny

Cena:

499 000 PLN

3
2
nie
nie
nie

Gotowe do zamieszkania, sprzedawane z wyposażeniem w znakomitej lokalizacji- Rzeszów ulica Grabskiego
OPIS NIERUCHOMOŚCI:
- mieszkanie o powierzchni 59,81m2
- piętro: parter z 2
- blok z 2010 roku
- czynsz ok. 160zł w tym: (wywóz śmieci, fundusz remontowy)
- ogrzewanie: gazowe
- mieszkanie dwustronne

UKŁAD POMIESZCZEŃ:
- salon z wyjściem na ogródek
- sypialnia
- przedpokój
- łazienka z wc
- garaż z możliwością przerobienia na dodatkowy pokój
oraz
- miejsca parkingowe ogólnodostępne
STANDARD WYKOŃCZENIA:
- mieszkanie wykończone wysokiej jakości materiałami, sprzedawane z pełnym wyposażeniem
- podłogi: w pokojach; drewniane, w łazience, przedpokoju, kuchni; płytki
- ściany: malowane; płytki w łazience i kuchni
- okna: PCV
- rolety antywłamaniowe zewnętrzne

strona 1 / 2

LOKALIZACJA:
- Rzeszów – ul. Grabskiego- znakomita lokalizacja, pełna infrastruktura, w pobliżu: tereny zielone, kąpielisko
Żwirownia, place zabaw, miejsca wypoczynku, przystanki komunikacji miejskiej itp. Gorąco polecam!
CENA: 499 000ZŁ
Oferta bez prowizji, bez ukrytych kosztów:
- wynagrodzenie pobieramy wyłącznie od zbywcy nieruchomości
- bezpłatna opieka doświadczonego doradcy finansowego, ofertę wybieramy z 26 banków
- 10 % rabatu na cały asortyment w Leroy Merlin dla każdego klienta

Karolina Baran
tel. 791 010 657
Numer oferty: KB-24
Licencjonowane Biuro Nieruchomości
Rzeszów, ul. Langiewicza 23
tel. 17 710 50 01
e-mail: karolina@super-nieruchomosci.com
www.super-nieruchomosci.com
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny.
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