MD-962 - Władysławowo
Cena: 330 785 PLN
Cena za m2: 5 999 PLN
Ulica: Droga Chłapowska
Pow. całkowita: 55.14 m2
Pow. użytkowa: 61.27 m2
Typ zabudowy: bliźniacza
Kondygnacji: 1
Liczba pokoi: 3
Termin wydania: 3 kwartał 2018
Stan techniczny:

Deweloperski - bez białego
montażu

602 631 329
600 850 977
Opis:
Apartament we Władysławowie w świetnej cenie Apartament o powierzchni użytkowej 55,14 m2 - w zamkniętym kompleksie na
Osiedlu Słoneczna Polana we Władysławowie. Zakończenie pracu budowlanych 30 lipiec 2019r. Prezentowana nieruchomość, to
niezwykła okazja inwestycyjna. Podobne lokale w tego typu kurortach nadmorskich cieszą się ogromną popularnością.. Polskie
wybrzeżem to niewątpliwie urokliwe tereny. Bliskość morza, plaży i lasów, do tego czystość powietrza i unikalny, nadmorski klimat
wraz ze wszystkimi swoimi walorami – wszystko to przyciąga turystów, którzy gwarantują wysoką stopę zwrotu inwestycji.
Prezentowane apartamenty to obiekty o najwyższej jakości. Apartament idealny dla rodzin z dziećmi. Lokal składa się z salonu z
otwartą kuchnią, dwóch sypialni, łazienki oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy miejsce parkingowe mieszczące się na osiedlu.
Atuty nieruchomości: - kameralne osiedle składające się z 5 dwukondygnacyjnych budynków (w każdym budynku tylko 4 lokale), atrakcyjna cena za m2, gwarantują dobrą stopę zwrotu w przypadku zakupu nieruchomości na inwestycję, - osiedle zamknięte z
bramą wjazdową zamykaną na pilota, - domofon w każdym lokalu, - plac zabaw dla dzieci. Standard wykończenia lokalu: - piece
gazowe dwufunkcyjne z zamkniętą komorą spalania w każdym lokali, grzejniki w każdym pomieszczeniu plus grzejnik drabinkowy
w łazience - okna trzy szybowe z nawiewnikami, - drzwi z atestem, - tyki wewnętrzne gipsowe, - balkony wykonane na gotowo z
balustradami ze stali z przeszkoleniem. Oferujemy Państwu stosowną pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego. Współpracujemy z
kilkoma kluczowymi bankami, a ofertę dobieramy indywidualnie biorąc pod uwagę kryteria wskazane przez Ciebie, jak i Twoją
kondycję finansową. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie
charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

