Chrzanów, Śródmieście - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 257000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko
Telefon komórkowy

Edyta Kosowska
692765423

edytakosowska@synergia-nieruchomosci.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

13278

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis
REZERWACJA. Trzypokojowe, wygodne mieszkanie w centrum
Chrzanowa. Blok z cegły zadbany, ocieplony. Wszędzie blisko. W
pobliżu sklepy, szkoły, przedszkole, park z nowoczesnym placem zabaw,
przychodnia, przystanki autobusowe. Bardzo dobry dojazd do autostrady.
Trzy niezależne pokoje, widna kuchnia, łazienka z wc i przedpokój.
Mieszkanie przeszło generalny remont przed kilkoma laty. Wymieniona
instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, grzejniki. Ogrzewanie i ciepła
woda z sieci (nie ma podzielników ciepła), okna plastikowe, na
podłogach panele i płytki. Na ścianach gładzie gipsowe. Sufity
podwieszane. Łazienka nowego typu. Brak balkonu.
W mieszkaniu może pozostać szafa zabudowana w salonie oraz meble
kuchenne inne niż na zdjęciach (w kolorze srebrnym). Czynsz wraz z
ogrzewaniem, wodą i śmieciami wynosi ok. 700 zł dla 4 osób. Cena 257
tys. zł do negocjacji. Zapraszam do obejrzenia.

Nota prawna

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

Chrzanów, Śródmieście
blok
59,02 m²

Powierzchnia użytkowa
59,02 m²
[m2]
Piętro
Liczba pokoi

3p
3

Cena

257 000 PLN

Cena/m2

4354.46 PLN

Nieruchomość
Standard

Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie

woda ciepła, CO, woda,

oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych

SIG-MS-1535

fundusz remontowy,
Opłaty w czynszu
administracja, wywóz

K.C.

śmieci
Opłaty wg liczników

prąd, gaz, woda

Liczba pięter w
3
budynku
Technologia budowlana
Stan lokalu
Stan prawny
Mies. czynsz admin.
Okna
Instalacje

cegła
Do odświeżenia
Własność
714 PLN
PCV
wymienione

Balkon

brak

Widok

na osiedle

Gaz
Woda

jest
ciepła - miejska

Dojazd
Otoczenie
Ogrzewanie
Usytuowanie

asfalt
zabudowa wielorodzinna
miejskie
dwustronne

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Podłogi pokoi

3
panele
z możliwością

Typ kuchni
pozostawienia zabudowy
Rodzaj kuchni
Podłoga kuchni
Typ łazienki

widna
płytki
razem z wc

Liczba łazienek

1

Glazura łazienki

nowego typu

Podłoga łazienki

płytki
WC, umywalka, kabina

Wyposażenie łazienki
prysznicowa
Podłoga przedpokoi

panele

