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-196

Standard

4

Rodzaj

sprzedaż

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Lokalizacja

Wrocław

Stan lokalu

do odświeżenia

Dzielnica

Fabryczna

Okna

PCV

Ulica

ok.ul. Legnickiej

Balkon

jest

Rodzaj budynku

blok

Ilość balkonów

1

Ilość pokoi

2

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Pow. całkowita [m2]

45.00 m²

Powierzchnia użytkowa [m2]

45

Piętro

2p

Rok budowy

2008

Ilość pięter w budynku

12

Cena

355000.00 PLN

Cena/m2

7888.89

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Teresa Mindowicz

Telefon

732 777 596

E-mail

teresa.mindowicz@temi.com.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Dojazd

asfalt

Ogrzewanie

centralne

Alarm

nie

Winda

tak

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

12

Na sprzedaż dwupokojowe mieszkanie o
powierzchni 45m2 - okolice ul. Legnickiej
Nieruchomość znajduje się na drugim piętrze w
budynku z 2008 r.
Opis mieszkania:
- mieszkanie w pełni rozkładowe
- dwa pokoje (jeden z balkonem)
- oddzielna jasna kuchnia
- łazienka z kabiną prysznicową
- mieszkanie umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD
- plastikowe okna
- budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
- ścieżki spacerowe i rowerowe
Idealna propozycja pod inwestycję- jasna słoneczna przestrzeń,
nowoczesna architektura budynku, atrakcyjna lokalizacja, do
dyspozycji mieszkańców: wózkownia, rowerownia, plac zabaw dla
dzieci.
Kilkanaście metrów od budynku znajduje się węzeł komunikacyjny. W
pobliżu są szkoły, przedszkola, liczne firmy korporacyjne, Wrocławski
Park Biznesu, nowa hala sportowa z basenem, wiele sklepów, punktów
gastronomicznych i restauracji. Stąd też szybko dojeżdża się do
Wrocławskiego Portu Lotniczego.
Zapraszam na bezpłatną prezentację.

CENA: 355 000 PLN
Kontakt: Teresa Mindowicz
Telefon: 732 777 596
E-mail: teresa.mindowicz@temi.com.pl

Numer oferty: TMI-MS-196
TeMi Agencja Nieruchomości
e-mail: biuro@temi.com.pl
więcej ofert na: www.temi.com.pl
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.
TeMi Agencja Nieruchomości
ul. Bolesława Prusa 69/5

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Zdjęcia

2

50-316 Wrocław
tel. 732 777 596
e-mail: biuro@temi.com.pl
NIP: 897-100-49-96

