MD-961 - Gowino
Cena: 375 000 PLN
Cena za m2: 3 947 PLN
Pow. całkowita: 95 m2
Pow. użytkowa: 95 m2
Typ zabudowy: wolnostojąca
Kondygnacji: 2
Liczba pokoi: 5
Termin wydania: 4 kwartał 2018
Stan techniczny:

Deweloperski - bez białego
montażu

602 631 329
600 850 977
Opis:
Cenisz sobie spokój, ciszę, dogodny dojazd do miasta, bliskość szkoły i sklepów? Marzysz o domu wolnostojącym? Mamy ofertę dla
Ciebie. Dom wolnostojący o powierzchni użytkowej 95 m2 w Gowinie. Do budynku dobudowana wiata garażowa. Dom posadowiony
jest na działce o powierzchni około 600m2. Niezaprzeczalne atuty nieruchomości: - dojazd do nieruchomości drogą asfaltową, media: woda, prąd, gaz, szambo, - przystanek MZK – 7 minut pieszo, - szkoła podstawowa -10 minut pieszo, - sklepy, poczta,
kościół, sklep mięsny – w centrum Gowina 10 – 15 minut pieszo, - dojazd do krajowej A6 -5 minut, - dojazd do centrum Wejherowa
– 5 minut. - zakończenie budowy jeszcze w 2018 roku. Warto zobaczyć ofertę bo: - ma świetną lokalizację, - możesz
wygospodarować dodatkową 4 sypialnię, - jest świetna cena dla budynku wolnostojącego na stosunkowo dużej działce, - wiata
garażowa to nietypowy standard deweloperski. Chcesz wiedzieć więcej zadzwoń, umów się na spotkanie! Powyższa oferta ma
charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych. Klienci OPTIMUS Nieruchomości & Finanse Katarzyna Biedrzycka mają prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (tylko w
odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem Powyższa oferta ma charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.
66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Klienci OPTIMUS Nieruchomości & Finanse Katarzyna
Biedrzycka mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (tylko w odniesieniu do danych, które przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

