Nieruchomości GRYF Beata Tworkowska
80-266 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 232/4
tel. 58 552 37 11;
tel. 601 988 775; fax 58 552 37 17

Mieszkanie Gdańsk Jasień 429000
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
429000
Polska
Pomorskie
Gdańsk
gdański
Gdańsk Jasień
POTĘGOWSKA
60.0 m2
Własność
3
2
Tak
Tak
3
2016
Blok mieszkalny
Bardzo dobry

Lokalizacja: Na sprzedaż 3 pokojowe, mieszkanie położone na Osiedlu
Zielonym. Nowoczesna architektura, liczne udogodnienia dla mieszkańców(
place zabaw, miejsca parkingowe, ścieżki, zadbane trawniki) , cicho i spokojnie,
a jednocześnie blisko do obwodnicy i dużego centrum Handlowego Szadółki.
Tylko 7 kilometrów od centrum Gdańska, a 5 km od znanej stadniny koni Tabun
i lasu. Mieszkanie słoneczne, utrzymane w bardzo dobrym standardzie, nie
wymaga żadnych dodatkowych nakładów finansowych. Ogromnym atutem jest
położenie budynku na końcu osiedla. Z okien mieszkania roztacza się piękny
widok na łąki, gdzie często można obserwować pasące się stada saren.
Wygodne i komfortowe .Materiały użyte do wykończenia mieszkania są bardzo
dobrej klasy i wysokiej jakości. Wszystko utrzymane w stonowanej kolorystyce.
W cenie pozostaje zabudowa kuchni oraz sprzęt Agd( piekarnik, płyta
indukcyjna, zmywarka, lodówka itd.), zabudowy typu komandor. Składa się z
salonu połączonego z jadalnią i kuchnią( 26m2), dwóch sypialni ( ok 12m2 i ok
8m2) dużej łazienki( ok 4,5m2, gustowna glazura i terakota, dobrej klasy
kabina prysznicowa) i bardzo przydatnego pomieszczenia gospodarczego.
Mieszkanie bardzo funkcjonalne i ładne rozkładowo. Czyściutkie i zadbane,
urządzone w stylu szwedzkim. Na podłogach jasne panele, stolarka
wewnętrzna biała typu porta. Do mieszkania przynależą dwa naziemne
miejsca postojowe
dodatkowo płatne( 20 tyś zł) Cena do rozsądnych
negocjacji. Zapraszam na prezentację.

Nieruchomości GRYF Beata Tworkowska
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email: gryf@tkn.pl

