Kontrakt Biuro Obrotu Nieruchomościami Izabela
Überhuber
81-740 Sopot, ul. Polna 54F/6
tel. 602 652 266;
tel. 602 652 266;

Mieszkanie Gdynia Redłowo 669000
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
669000
Polska
Pomorskie
Gdynia
gdynia
Gdynia Redłowo
LEGIONÓW
79.1 m2
Własność
5
4
Tak
Tak
3
1998
Blok mieszkalny
Bardzo dobry

Lokalizacja: Słoneczne i przestronne trzypokojowe mieszkanie, położone w
cieszącej się dużym zainteresowaniem dzielnicy Redłowo w Gdyni- Osiedle
Zielone.
Lokal składa się z bardzo dobrze doświetlonego salonu połączonego
z kuchnią z dużym słonecznym balkonem (ok. 7m2), dwóch sypialni od strony
patio, dużej łazienki z prysznicem, oddzielnej toalety oraz przedpokoju.
Lokal wyposażony jest w drzwi antywłamaniowe oraz system alarmowy.
Ogrzewanie centralne, ciepła woda bieżąca. W mieszkaniu nie ma gazu.
Standard wykończenia: ściany - gładź gipsowa; na podłogach - deski z drewna
egzotycznego, w kuchni i przedpokoju płytki granitowe, parapety i blaty
kuchenne granitowe, w łazience i toalecie glazura, lustra kryształowe.
Doprowadzona telewizja kablowa wraz z Internetem.
Na wyposażeniu
mieszkania: meble kuchenne w zabudowie, w sypialni szafa w stałej
zabudowie, łóżko, 2 szafki nocne, 2 biblioteczki, szafy w stałej zabudowie w
drugiej sypialni i przedpokoju.
Do lokalu przynależy: komórka lokatorska
(1,9m2); miejsce postojowe w hali garażowej pod budynkiem dodatkowo
płatne 30.000 PLN, na klatce schodowej przy mieszkaniu zamykana duża szafa
w stałej zabudowie, na poziomie tylko 2 mieszkania.
Mieszkanie znajduje się
na czwartym piętrze w budynku pięciopiętrowym z 2 windą, powstałym w 1999
roku. Klatka schodowa czysta, zadbana. Do dyspozycji mieszkańców jest plac
zabaw, parking ogólnodostępny.
Całość usytuowana w doskonale
skomunikowanej lokalizacji. Atrakcyjna okolica z pełną infrastrukturą handlowo
- usługową. W pobliżu znajduje
się: market, sklepy, fryzjer, usługi
kosmetyczne; przychodnia lekarska, szkoły. Komunikacja miejska: przystanek
SKM 600 m, przystanek autobusowy 200 m.
Opłaty lato -ok. 575 PLN, okres
grzewczy ok. 685 PLN. Zapraszamy na prezentację!

Charakterystyka:
Loggia,
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telefon: 602 652 266
telefon: 602 652 266
email: kontrakt@tkn.pl

