MIESZKANIE na SPRZEDAŻ

200 000

Inowrocław, Rąbin Osiedle

54 m2
849/5143/OMS
200 000 PLN
54
ApartmentBlock
1997
4
4
3
WithWindow

Opis
Prezentuję na zamianę 3-pokojowe mieszkanie o pow. 54m2, znajdujące się na IV piętrze w bloku
na os. Rąbin. Zamiana na mniejsze mieszkanie 2-pokojowe do II piętra również na os. Rąbin (ul.
Kusocińskiego, ul. Wachowiaka lub Al. Niepodległości).

Charakterystyka budynku
Mieszkanie znajduje się w czteropiętrowym bloku zbudowanym w 1997 roku z cegły.

Nieruchomość składa się z następujących pomieszczeń:
* 3 pokoje;
* kuchnia;
* łazienka z wc;
* przedpokój.

Opis wnętrza
Nieruchomość wymaga częściowego remontu. W 2016 roku w całym mieszkaniu wymienione
zostały okna oraz zamontowane rolety typu dzień-noc. Na podłogach mamy panele, linoleum i
płytki, a na ścianach gładzie, tapety i kafle.

Lokalizacja
Dogodne usytuowanie mieszkania jest z pewnością dużym atutem. Nieruchomość mieści się w
niewielkiej odległości od szkół, przedszkoli, sklepów i zaledwie kilka kroków od przystanku
autobusowego. W okolicy mamy bank, kościół oraz wiele innych punktów handlowo-usługowych.

Dostępne media:
* prąd, woda, gaz;
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* ogrzewanie miejskie.

Dodatkowe informacje
Do nieruchomości przynależy piwnica oraz balkon. Blok zarządzany jest przez KSM. Czynsz wynosi
300 zł/1 osoba. Istnieje możliwość pozostawienia części umeblowania (do uzgodnienia).

Cena nieruchomości przy zamianie wynosi 200.000 zł.

Zadzwoń już dziś, aby umówić się na prezentację.

Więcej naszych ofert znajdziecie na stronie www.studio-nieruchomosci.com

Dzwoniąc podaj numer oferty w biurze.
Więcej aktualnych ofert znajdziesz na naszej stronie firmowej.
Pomagamy w formalnościach finansowych.
Studio Nieruchomości działa zgodnie z zasadami Standardów Zawodowych Pośredników w Obrocie
Nieruchomościami, zamieszcza w ofertach informacje prawdziwe wg wszelkiej wiedzy i starania,
nie łamie regulaminów serwisów nieruchomościowych, w tym nie publikuje celowo nieaktualnych i
nieistniejących ofert oraz stanowczo odcina się od praktyk nieetycznych i wprowadzających inne
firmy oraz potencjalnych klientów w błąd.
Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do rozmów.

tel. 502 908 680
email: l.wieczorek@studio-nieruchomosci.com
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