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Numer oferty: 12026

Cena

439 000 zł
5 701 zł/m2

RZESZÓW
Nowosądecka

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

77.00 m2 3 2 2 4

Dodatkowe udogodnienia:

 Przyjazne dla zwierząt
 Balkon
 Parking

Biuro nieruchomości Mint Property ma przyjemność przedstawić
Państwu na sprzedaż komfortowe trzypokojowe mieszkanie,
usytuowane w bardzo atrakcyjnej dzielnicy Rzeszowa na Osiedlu
Projektant.

Mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 77 m2 usytuowane
na czwartym piętrze niskiego bloku składa się z: salonu połączonego z
kuchnią i jadalnią, sypialni, łazienki z wanną, toalety oraz przedpokoju
na dolnym poziomie, na górze znajduje się antresola zagospodarowana
jako sypialnia z garderobą.

Do mieszkania przynależy balkon oraz piwnica o powierzchni około 11
m2.

Mieszkanie wykończone przy użyciu wysokiej jakości materiałów, z
dbałością o szczegóły, sprzedawane wraz z wyposażeniem.

Na ścianach położono gładzie oraz kamień (w salonie), natomiast w
sypialni na piętrze tapetę. Na podłogach w pokojach panele, w kuchni i
łazienkach płytki.

W całym mieszkaniu oświetlenie ledowe, dodatkowo w kuchni i
łazienkach ogrzewanie podłogowe.

W salonie znajduje się kino domowe z telewizorem wielkości 65 cali,
zostały też przygotowane instalacje pod 4 telewizory.

W kuchni znajdują się meble pod zabudowę oraz wysokiej klasy sprzęty
AGD (lodówka, piekarnik, kuchenka gazowa, zmywarka, mikrofalówka,
okap).

W łazience duża wanna narożna oraz pralka.

Nieruchomość znajduje się w atrakcyjnej  lokalizacji, w spokojnej
dzielnicy miasta z doskonałym połączeniem komunikacyjnym i pełną
infrastrukturą.  W pobliżu ulokowane są sklepy, żłobek, przedszkole,
szkoła, park, przychodnia, przystanki MPK.

Mieszkanie ogrzewane nowym piecem dwufunkcyjnym sterowanym za
pomocą aplikacji z telefonu.

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości to czynsz w kwocie 190
PLN.

Dodatkowe opłaty to: prąd i gaz.

Cena mieszkania: 439 000 PLN do negocjacji!

Zapraszamy do

Dane agenta:
Edyta Batycka

534118116 edyta.batycka@mintproperty.pl


