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Nowy etap - bliźniaki w st. deweloperskim - Krasne
Numer oferty:
Miasto:
Cena za m2:
Powierzchnia:
Stan:
Rok budowy:
Liczba pokoi:
Liczba pięter:
Piwnica:
Garaż:
Balkon:

1140/3256/ODS
Rzeszów
5581.43 zł
118.07 m2
Stan deweloperski

Cena:

659 000 PLN

5
1
nie
tak
tak

Zapraszamy do zapoznania się z propozycją II etapu budowy nowych domów w zabudowie bliźniaczej w
miejscowości Krasne obok Rzeszowa.
-

powierzchnia domu: 118,07 m2
brak skosów na piętrze
garaż w bryle budynku
działka: ok. 3,5 ar
ogrody o południowo zachodniej ekspozycji

-

kupujący nie płaci podatku PCC 2%
termin realizacji: IV kw. 2022 r.
stan deweloperski podwyższony o m.in.:
ogrzewanie podłogowe na całym parterze i łazience na piętrze
rolety zewnętrzne
światłowód
instalacja klimatyzacji
instalacja alarmowa

UKŁAD POMIESZCZEŃ:
PARTER – 58,96m2
wiatrołap- 3,62m2
garaż – 19,38m2
łazienka – 2,77m2
komunikacja – 8,04m2
salon z aneksem kuchennym – 25,15m2
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PIĘTRO PODDASZE – 59,95m2
pokój 1 – 13,37m2
pokój 2 – 14,33m2
pokój 3 – 8,94m2
pokój 4 – 10,86m2
łazienka – 6,39m2
komunikacja – 6,06m2
balkon – 10m2
Cena : 659 000 zł
- stan deweloperski - szczegóły w biurze
Oferta bez prowizji, bez ukrytych kosztów!
Wynagrodzenie pobieramy wyłącznie od zbywcy nieruchomości.
Otrzymasz od Nas pakiet rabatów:
- 10 % rabatu na cały asortyment w Leroy Merlin
- 10 % rabatu na wybrany asortyment w OBI
- 10% rabatu na zakupy przez 6 miesięcy w Merkury Market
Potrzebujesz kredytu? Nasi specjaliści finansowi sprawnie przeprowadzą Cię przez cały proces kredytowy i
pomogą uzyskać najkorzystniejszą ofertę kredytu hipotecznego dla Twojej nieruchomości. Możesz nam zaufać,
ponad 1000 zadowolonych Klientów potwierdza nasze doświadczenie!
tel. 530 327 446
Licencjonowane Biuro Nieruchomości
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 67
tel. 17 710 50 01
e-mail: grzegorz@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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