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RZESZÓW
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UL.MOGILSKA|3 POKOJE|GARAŻ|BALKON|SUPER EKSPOZYCJA

Cena

760 000 zł
11 014 zł/m2

KRAKÓW
Mogilska

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

69.00 m2 3 2 1 3

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Winda
 Balkon
 Parking

MINT Property prezentuje wykończone w wysokim
standardzie trzypokojowe mieszkanie w inwestycji z 2012r. przy
ul. Mogilskiej
Przedstawiana nieruchomość o powierzchni 69m2 usytuowana jest na 3
piętrze i składa się z:

-Przedpokoju
-Salonu z aneksem kuchennym
-Pokoju I (z garderobą)
-Pokoju II
-Łazienki (wyposażonej w wannę)
-Balkou (powierzchnia dodatkowa)

Mieszkanie:Mieszkanie zostało wykończone z użyciem wysokiej jakości
materiałów i sprzętów uznanych firm. W pokojach i hollu na podłogach
dębowe deski, w kuchni granitowy długi blat. W oknach rolety (salon) i
żaluzje (pokoje). Meble na zmówienie wykonane są z naturalnej okleiny
drewnianej. Pojemne szafy wnękowe w holu oraz mniiejszej sypialni. W
dużej sypialni jest zamykana garderoba toaletka z lustrem i regał na
książki. W holu znajduje się wnękowa szafa na buty, szafa gospodarcza
na deskę do prasowania, odkurzacz, mopy itp. oraz kolejna szafa. W
łazience w zamykanej szafce jest pralko-suszarka, a nad nią półki do
samego sufitu.

Mieszkanie od strony ogródka posiada balkon. Projekt
zagospodarowania przestrzeni został wykonany przez architekta, dzięki
temu mieszkanie jest bardzo funkcjonalne i wygodne.

Mieszkanie sprzedawane jest z wyposażeniem.

Ekspozycja: Na dwie strony (południowo-zachodnią od salonu i
północno-wschodnią od sypialni)

Dodatkowo możliwość zakupu miejsca postojowego w garażu
podziemnym pod budynkiem w cenie 40 000PLN

Lokalizacja:Mieszkanie znajduje się niedaleko terenów zielonych (Park
Lotników Polskich). W sąsiedztwie liczne punkty usługowo-handlowe.
300m od mieszkania znajduje się duży węzeł komunikacji
miejskiej "Tauron Arena" z którego kursują zarówno tramwaje jak
autobusy co pozwala szybko dotrzeć w
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