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Mieszkanie 53,34 m2 ogródek. Oddanie 2020

Cena

298 704 zł
5 600 zł/m2

ZACZERNIE
Zaczernie

Powierzchnia Pokoje Sypialnie Łazienki Piętro

53.34 m2 3 1 1 0

Dodatkowe udogodnienia:

 Ogrodek
 Przyjazne dla zwierząt
 Parking

Biuro nieruchmomści MINT Property ma przyjemność przedstawić
Państwu ofertę trzypokojowego mieszkania na parterze z ogródkiem.

Nieruchomość znajduje się w nowej inwestycji z 2020 roku ( termin
oddania koniec 2020 roku ) 

 

Nieruchomość o powierzchni użytkowej 53,34m² składa się z:

 

- salonu z aneksem kuchennym ( 21,98 m2 )

- sypialni ( 13,22 m2 ) 

- gabinetu ( 8,21 m2 )

- łazienki ( 4,74 m2 )

- przedpokoju ( 2,83 m2 )

- tarasu ( 15,57 m2 )

- ogródka ( ok. 50 m2 ) ( segmenty skrajne posiadają ogródek
100 m2 lub 135 m2 ) cena 309, 372 PLN

 

Do mieszkanie przynależy prywatny, ogrodzony ogródek ok. 50 m² (
segmenty skrajne posiadają ogródek 100 m2 lub 135 m2 cena
309, 372 PLN ) oraz przynależne miejsce postojowe pod budynkiem.

Lokalizacje nieruchomości cechuje łatwy dojazd do centrum Rzeszowa
oraz do wszystkich ważnych węzłów komunikacyjnych - swobodny
dojazd na obowdnicę i autostradę A4.

Nieruchomość sprzedawana w stanie deweloperskim.

Standard wykonania:
 
- Ławy żelbetowe
- Ściany fundamentowe z bloczka betonowego
- Fundamenty izolowane styrodurem 5cm oraz izolacją bitumiczną
dysperbit
- Ściany zewnętrzne wykonane z pustaka ceramicznego
- Ściany wewnętrzne działowe murowane z pustaków ceramicznych
- Podwójne ściany  między bliźniaczymi segmentami
- Stropy lane żelbetonowe
- Więźba dachowa drewniana impregnowana
- Domy kryte blacho - dachówką; orynnowanie metalowe
- Kominy systemowe
-Okna PVC na profilach w klasie A okleina, 5komorowe,szyby zespolone

Dane agenta:
Mateusz Kamiński

607611870 mateusz.kaminski@mintproperty.pl


