Mieszkanie 45 m2,
Rzeszów, ul. Ropczycka 25
Nr oferty:

10

Rodzaj nieruchomości:

mieszkania

Typ:

sprzedaz

Województwo:

podkarpackie

Miejscowość:

Rzeszów

Cena nieruchomości:

219000 PLN

Cena za 1 m2:

4977 PLN

Powierzchnia:

44.74 m2

Piętro:

1

Liczba pięter:

1

Liczba pokoi:

3

OPIS OFERTY

WAKACYJNA PROMOCJA
Kupując mieszkanie do końca wakacji zyskujesz 10 tys. zł!!!

Polecamy nowoczesne, funkcjonalne 2-pokojowe mieszkanie o optymalnej powierzchni 45m2.
Mieszkanie położone na piętrze niskiego, jednopiętrowego budynku - TYLKO DWA MIESZKANIA W
JEDNEJ KLATCE. Składa się z przestronnego, dobrze doświetlonego salonu wraz z aneksem
kuchennym, sypialni oraz dużej łazienki z WC. W pokoju dziennym znajduje się wyjście balkon.
Posiada komórkę lokatorską oraz 2 miejsca postojowe, w tym jedno oznaczone do wyłącznego
korzystania.

STANDARD WYKOŃCZENIA – MIESZKANIE W STANIE DEWELOPERSKIM:
* gładkie gipsowe ściany,
* wysokiej jakości stolarka okienna i drzwiowa,
* rozprowadzone instalacje: wod.-kan., gazowa, c.o., elektryczna,
domofonowa, internetowa,
* zamontowane grzejniki oraz piec dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania,
* ogrzewanie podłogowe w łazienkach,
* ogrodzony i oświetlony teren z nasadzoną zielenią.

LOKALIZACJA
Ta wyjątkowa, o wysokim standardzie i wyróżniającej się architekturze inwestycja usytuowana jest
przy ulicy Ropczyckiej 25 w Rzeszowie, w
cichej i spokojnej zachodniej części Rzeszowa. Urok i osobliwość tego miejsca podkreśla niska,

jednorodzinna, willowa zabudowa. Jej położenie
zapewnia mieszkańcom ciszę i spokój z dala od wielkomiejskiego zgiełku, a jednocześnie szybkie
połączenie z centrum i innymi częściami miasta.
Szybki dojazd do centrum miasta odbywa się ulicą Krakowską, położoną w odległości 500 m od
działki.

CENA PROMOCYJNA - 219 000 zł
(Do ceny mieszkania należy doliczyć 12 000 zł za 2 miejsca postojowe na parkingu
naziemnym oraz 6 000 zł za komórkę lokatorską.)

0% prowizji! 0% PCC!

Zadzwoń lub napisz do nas!
citibroker`s sp. z o.o.
al. Cieplińskiego 3, 35-010 Rzeszów
690 070 770 , 17 8520038
citibrokers.pl

UDOGODNIENIA
Internet
Szkoła
Przedszkole
Przychodnia
Szpital
Sklepy
Centrum handlowe
Kort tenisowy
Basen
Przystanek autobusowy
Blisko centrum

LOKALIZACJA OFERTY
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