Odrzywolska & Wójcik Nieruchomości
81-393 Gdynia, ul. Świętojańska 66/4

Mieszkanie Gdynia Redłowo 860000
Opis oferty:
Nieruchomość:
Typ transakcji:
Rynek:
Cena:
Kraj:
Wojewodztwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowosc:
Adres:
Powierzchnia całkowita:
Forma własności:
Liczba pięter:
Piętro:
Kuchnia:
Piwnica:
Pokoje:
Rok budowy:
Typ budynku:
Stan techniczny:

Opis oferty:
Mieszkanie
Sprzedaż
Wtórny
860000
Polska
Pomorskie
Gdynia
Gdynia
Gdynia Redłowo
Legionów
73.5 m2
Własność
5
3
Tak
Tak
3
2012
Apartamentowiec
Wysoki standard

Lokalizacja: Piękny apartament w kompleksie mieszkalno - usługowym ALTUS z bajecznym widokiem na morze i panoramę Gdyni
Opis apartamentu:
Apartament o powierzchni 74 m2 składający się z 3 pokoi, łazienki, ustępu oraz
przestronnego przedpokoju.
Salon połączony z aneksem kuchennym
wykonanym na wymiar, wyposażonym w wysokiej jakości sprzęt AGD (lodówka,
kuchenka oraz zmywarka). Część salonu całkowicie przeszklona, co daje
optymalne nasłonecznienie pomieszczenia. Salon wyposażony w stół z 4
krzesłami oraz pojemną szafa, wkomponowaną w zabudowę na wymiar. Z
salonu znajduje się wejście do pokoju - częściowo otwartego na salon. Istnieje
możliwość zamknięcia pomieszczenia. Sypialnia całkowicie umeblowana (łóżko,
szafa, komoda, 2 szafki przy łóżku) wyposażona w żaluzje nieprzepuszczające
światła. Za dodatkową opłatą możliwość zakupu mieszkania wraz z
umeblowaniem.
Łazienka w jasnej glazurze i terakocie z przeszklonym
prysznicem. W pomieszczeniu znajduje się pralka. Oddzielny, przestronny
ustęp z umywalką. Z każdego pokoju w apartamencie znajduję się wyjście na
duży balkon. Na podłogach deska jesionowa, która idealnie komponuje się z
jasną kolorystyką ścian oraz zabudową kuchenną w tonacji bieli. Apartament
urządzony materiałami najwyższej jakości, bardzo przestronny i świetnie
doświetlony. Z okien sypialni oraz salonu rozpościera się piękny widok na
panoramę Gdyni oraz morze. Opłaty przez cały rok: 700 zł/miesięcznie.
Informacje dodatkowe: Do apartamentu przynależy miejsce postojowe w hali
garażowej oraz piwnica w cenie 30.000 zł. W budynku znajduje się winda.
Właściciel wystawia fakturę VAT. Opis lokalizacji: Apartament położony w
jednej z najnowszych inwestycji dewelopera Invest Komfort. Na parterze
budynku sklepy: Żabka, Biedronka oraz Rossmann. W pobliżu przystanki
autobusowe oraz przystanek SKM. Na terenie inwestycji znajduje się zielony
dziedziniec z 2 placami zabaw dla dzieci. W kompleksie znajduje się
całodobowa ochrona oraz siłownia dla mieszkańców. ŚWIETNA OFERTA !!!
ZAPRASZAM NA PRZEZNTACJĘ.

Charakterystyka:
Loggia,

Odrzywolska & Wójcik Nieruchomości
email: odrzywolskawojcik@tkn.pl

