TeMi Agencja Nieruchomości
ul. Bolesława Prusa 69/5
50-316 Wrocław
tel. 732 777 596
e-mail: biuro@temi.com.pl
NIP: 897-100-49-96

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

TMI-MS-138

Standard

4

Rodzaj

sprzedaż

Opłaty w czynszu

woda, Części wspólne, CO

Lokalizacja

Wrocław

Rodzaj mieszkania

dwupoziomowe

Dzielnica

Krzyki

Stan lokalu

do odświeżenia

Rejon

Partynice

Mies. czynsz admin.

500

Ulica

ok.ul. Partynickiej

Okna

PCV

Rodzaj budynku

blok

Balkon

jest

Ilość pokoi

5

Ilość balkonów

2

Pow. całkowita [m2]

80.44 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Piętro

3p

Powierzchnia użytkowa [m2]

80,4400

Ilość pięter w budynku

3

Rok budowy

2005

Cena

515000.00 PLN

Cena/m2

6402.29

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Teresa Mindowicz

Telefon

732 777 596

E-mail

teresa.mindowicz@temi.com.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Gaz

brak

Woda

ciepła - miejska

Dojazd

asfalt

Alarm

nie

Winda

nie

Usytuowanie

dwustronne

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

3

Do sprzedania mieszkanie dwupoziomowe o
powierzchni 80m2, mieszczące się w budynku z
2005 roku, położonym w ok. ul. Partynickiej na
Krzykach.
Mieszkanie na 3 piętrze z dwoma balkonami , osiedle
zamknięte.
W skład mieszkania wchodzi:
Poziom I
- pokój dzienny z wyjściem na balkon, dwie sypialnie ( z jednej
wyjście na balkon) przedpokój, łazienka
Poziom II
- kuchnia, 2 sypialnie, pomieszczenie gospodarcze (możliwość
zrobienia łazienki - jest instalacja).
Istnieje możliwość zrobienia kuchni na poziomie I ( są niezbędne
instalacje).
Mieszkanie dwustronne z wystawą okien na wschód i zachód (pokój
dzienny - zachód).
Mieszkanie ciepłe, okolica cicha i spokojna, dużo zieleni ( bardzo
blisko Park Kleciński)
Wszystkie media miejskie, ogrzewanie centralne.
Budynek z 2005roku, trzypiętrowy, ogrodzony, na posesji miejsca
postojowe (wjazd- szlaban na pilota).
Mieszkanie w bardzo dobrej lokalizacji, dobre połączenie
komunikacyjne z innymi częściami miasta (autobus, tramwaj),
niedaleko autostrada i obwodnica
Dobrze rozwinięta infrastruktura, w pobliżu: szkoły, przedszkola,
sklepy, blisko Park Kleciński, tereny spacerowe nad rzeką Ślężą, plac
zabaw tylko dla mieszkańców osiedla.
Serdecznie polecam i zapraszam na bezpłatną prezentację!
Opiekun Oferty: Teresa Mindowicz
Telefon: 732 777 596
E-mail: teresa.mindowicz@temi.com.pl
Numer oferty: TMI-MS-138
Zainteresowała Cię oferta zadzwoń i umów się na spotkanie
Więcej ofert na www.temi.com.pl
TeMi Agencja Nieruchomości
biuro@temi.com.pl

Pomieszczenia
Ilość pokoi

5

Rodzaj kuchni

jasna z oknem

Typ łazienki

razem z wc

Zdjęcia

Powyższe ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
66 § 1 kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych a dane w niej
zawarte
mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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