MD-972 - Wejherowo
Cena: 439 000 PLN
Cena za m2: 3 136 PLN
Pow. całkowita: 140 m2
Pow. użytkowa: 119.85 m2
Typ zabudowy: bliźniacza
Kondygnacji: 2
Liczba pokoi: 5
Termin wydania: 3 kwartał 2019
Stan techniczny:

Deweloperski - bez białego
montażu

602 631 329
600 850 977
Opis:
Zacisze Zielnej - nowa inwestycja powstająca na pograniczu Wejherowa z Redą. Budynki w zabudowie bliźniaczej powstają przy ul.
Zielnej w Redzie. Lokale o powierzchni użytkowej 119,85m2 + 20m2 poddasza posadowione są na działce od 210m2 do 275m2.
Ogrzewanie gazowe – piec gazowy marki Viessman w cenie. Dodatkowo rozprowadzone na pokoje ogrzewanie kominkowe –
tradycyjne( nawiewowe). NOWOŚĆ wśród standardów deweloperskich -ROZPROWADZONA INSTALACJA POD ODKURZACZ
CENTRALNY. Poddasze ocieplone po skosach wełną mineralną oraz obłożone folią parapszepuszczalną. Wyprowadzone na
poddasze lane schody ( możliwość zaadaptowania poddasza według własnych potrzeb np. na dodatkowy pokój, sypialnie, pokój
zabaw, rekreacji), wyprowadzona instalacja pod kaloryfer oraz instalacja elektryczna. Na poddaszu zamontowane zostaną dwa
okna dachowe. Powierzchnia całkowita poddasza to ok. 20m2 ( powierzchnia ta nie wlicza się do powierzchni użytkowej budynku).
Taras, podjazd oraz wejście do budynku wyłożone kostką brukową. Media: prąd, woda, kanalizacja, gaz, TV kablowa, instalacja
alarmowa bez osprzętu, instalacja pod odkurzacz centralny bez osprzętu, instalacja kominkowa. Lokalizacja: doskonałe położenie w
pobliżu przedszkola, biedronka, przystanek autobusowy, doskonały dojazd do drogi krajowej nr 6. Do centrum Wejherowa
dojedziesz w 7 min, do Gdyni 25min. Powyższa oferta ma charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny
klient wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych poniżej danych osobowych firmie Optimus Nieruchomości i Finanse Katarzyna
Biedrzycka Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz.U.Nr 101, poz 926 z 20002r. ze zm.) o ochronie danych osobowych
przysługuje Tobie Szanowny Kliencie: dostęp do treści danych oraz prawie do ich poprawienia. wraz wnoszenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celach marketingowych.

