As Nieruchomości
Elizy Orzeszkowej 32/23, 15-084 Białystok
tel. fax.
e-mail:
www.asnieruchomosci24.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

ASN-MS-989

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Rodzaj

sprzedaż

Stan lokalu

Do wprowadzenia

Lokalizacja

Białystok

Balkon

duży

Dzielnica

Bema

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Ulica

Wiejska

Powierzchnia użytkowa [m2]

58,4000

Rodzaj budynku

blok

Ilość pokoi

2

Pow. całkowita [m2]

58.40 m²

Piętro
Ilość pięter w budynku
Cena
Cena/m2

4p
4
295000.00 PLN
5051.37

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Grzegorz Ostrowski

Telefon
E-mail

602 701 662 604 434 682
biuro@asnieruchomosci24.pl

Opis
Plac zabaw

nie

Alarm

nie

Winda

nie

Drzwi antywłamaniowe

nie

Ilość kondygnacji

4

Mieszkanie 2-pokojowe 58m2 WIEJSKA
w bliskim sąsiedztwie Politechniki Białostockiej
Gotowe do wprowadzenia
Serdecznie polecamy słoneczne 2-pokojowe
mieszkanie usytuowane na IV piętrze w niskim bloku z
cegły.
Niewątpliwym atutem jest duży strych ok.50m2 z
możliwością wykorzystania, który znajduje się piętro
wyżej nad mieszkaniem.
Mieszkanie spółdzielczo- własnościowe
Nieruchomość o pow. 58,4m2 obejmuje
Przestronny salon o pow.25m2 z wyjściem na
duży balkon, salon umeblowany, ściany malowane białe,
na podłogach nowe panele wysokiej jakości.
Kuchnia o pow.11m2 połączona z jadalnią, urządzona,
wyposażona w cały sprzęt AGD, lodówka
Sypialnia o pow.12m2 urządzona, stałe zabudowy,
wysokiej jakości panele podłogowe, nowe okna.
Łazienka razem z wc o pow. 5,6m2 z oknem, z dużą
wanną, pralka.Łazienka w glazurze na podłodze
terakota, stan bardzo dobry.
Do mieszkania przynależy piwnica.
W CENIE MIESZKANIA POZOSTAJE
WIĘKSZOŚĆ MEBLI wszystko do uzgodnienia.
Rekreacja: Plac zabaw, ścieżki rowerowe, tereny
zielone.

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Powierzchnia pokoi

salon 25m, sypialnia 12m

Podłogi pokoi

panele

Typ kuchni

z zabudową kuchenną

Rodzaj kuchni

otwarta połączona z jadalnią

Powierzchnia kuchni

11

Podłoga kuchni

terakota

Typ łazienki

razem z wc

Powierzchnia łazienki [m2]

5,6

Podłoga łazienki

terakota

Wyposażenie łazienki

WC, umywalka, wanna, lustro

Zdjęcia

Usługi: Bank, przychodnia, poczta, sklepy, pizzeria,
siłownia, szkoła.
Przed blokiem dużo miejsc parkingowych.
Zapraszamy na prezentację
Zadzwoń i umów się jeszcze dziś
602 701 662
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