Wieliczka, Gościniec - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 278400.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon
Telefon komórkowy

Sylwia Lenda
+48 12 353 11 44
+48 501008873
sylwia.lenda@poludnie.eu

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Rodzaj budynku

NOWE MIESZKANIA W WIELICZCE W ATRAKCYJNEJ CENIE
III kwartał 2018
Mieszkanie 4 pokojowe o powierzchni 55,68 m2,
3 sypialnie, salon z aneksem kuchennym, łazienka, przedpokój.

Pow. całkowita [m2]

więcej informacji pod numerem:
501 008 873

Osiedle jest zlokalizowane w atrakcyjnej części Wieliczki. W niedalekim
sąsiedztwie znajduje się się park im. Adama Mickiewicza, centrum
rekreacyjno- sportowe. W pobliżu znajduje się rozbudowana
infrastruktura zapewniająca dostęp do lokali użytkowych i budynków
użyteczności publicznej .Kilkaset metrów od inwestycji funkcjonują
przystanki autobusowe co ułatwi codzienną komunikacje osobom
korzystającym z transportu publicznego.Położenie zapewnia idealne
połączenie z Krakowem oraz obwodnicą miasta.

blok
55,68 m²

55,68 m²
[m2]

Ilość pokoi

1p
4

Cena

278 400 PLN

Cena/m2

5000.00 PLN

Nieruchomość
Standard
prąd, wywóz śmieci,
Opłaty w czynszu
woda, CO, ochrona
Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku

STANDARD WYKOŃCZENIA:

Stan lokalu

MIESZKANIE
- drzwi wejściowe do mieszkania
- okna plastikowe, dwuszybowe
- ściany wewnętrzne otynkowane tynkiem maszynowym gipsowym
- wylewki cementowe
- parapety aglomarmur
- instalacja TV, internet
- pozostałe parametry do wglądu na Państwa życzenie

Stan prawny
Okna
Instalacje

prąd
5
deweloperski
Własność
nowe PCV
nowe

Balkon

duży

Rok budowy

2018

Plac zabaw

CZĘŚCI WSPÓLNE - INFRASTRUKTURA
- teren ogrodzony
- brama wjazdowa obsługiwana zdalnie
- miejsca parkingowe zewnętrzne
- teren zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury
- domofony przed wjazdem na posesje i na każdej klatce schodowej
- oświetlenie klatek schodowych
- plac zabaw

Wieliczka, Gościniec

Powierzchnia użytkowa

Piętro

cena: 278 400 pln

PLD-MS-24755

Widok
Gaz
Woda
Dojazd
Otoczenie

tak
na osiedle
brak
tak - miejska
asfalt
działki zabudowane

Ogrzewanie

Sylwia Lenda
tel. 501 008 873
e-mail: sylwia.lenda@poludnie.eu

Winda
Ilość wind
Usytuowanie

własne dla budynku
tak
1
dwustronne

POŁUDNIE NIERUCHOMOŚCI
Drzwi antywłamaniowe

tak

ul. Bronowicka 31, KRAKÓW
Przystosowania dla
tak

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może

niepełnosprawnych

Pomieszczenia
Ilość pokoi

4

podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

Wysokość pomieszczeń

2,5000 m

Podłogi pokoi

wylewka

Typ kuchni

aneks kuchenny
aneks kuchenny -

Rodzaj kuchni
połączony z salonem
Podłoga kuchni
Typ łazienki
Ilość łazienek

wylewka
razem z wc
1

Glazura łazienki

bez glazury

Podłoga łazienki

wylewka

Glazura WC

bez glazury

Podłoga WC

wylewka

Podłoga przedpokoi

wylewka

