MD-1070 - Bolszewo Willa Słoneczna IV
Cena: 206 000 PLN
Cena za m2: 5 000 PLN
Ulica: Polna
Pow. całkowita: 41.2 m2
Pow. użytkowa: 37.85 m2
Kondygnacji: 1
Liczba pokoi: 2
Termin wydania: 2 kwartał 2022
Stan techniczny:

Deweloperski - bez białego
montażu

602 631 329
600 850 977
Opis:
Klatka A lokal nr 8 (37.85m2) plus komorka 3.6 B (3.35m2) O inwestycji Kolejny etap inwestycji Słonecznej – Willa Słoneczna V w
Bolszewie to idealne miejsce dla osób pragnących jednoczesnej bliskości centrum miasta oraz sąsiedztwa licznych miejsc zielonych,
sprzyjających rekreacji i aktywnemu wypoczynkowi. W ramach najnowszego etapu tej inwestycji klienci zyskują możliwość
zakupienia 27 mieszkań w budynku 4 kondygnacyjnym z WIDNĄ. Lokalizacja • W Bolszewie znajdziesz wszystko, czego możesz
potrzebować: centrum handlowe stację benzynową, kościół, apteki, przychodnię lekarską restauracje oraz żłobki i przedszkola. •
Liczne linie MZK zapewniają świetną komunikację z Wejherowem, oraz szybki dostęp do SKM • rodzice szczególnie docenią bliskość
żłobków, przedszkoli i szkoły podstawowej w miejscowości • Kilka minut spacerkiem tuż przy osiedlu znajdują się tereny zielone z
drogami rowerowymi. Dlaczego warto? • Szeroki wybór metraży mieszkań dopasowanych do różnych potrzeb • Wszystkie lokale
na parterze mają przestronne tarasy z wyjściem na ogród, natomiast mieszkania na piętrach – balkony. • Sprawną komunikację
wewnątrz budynku zapewnią szybkie i ciche windy. • W cenie miejsce postojowe dla każdego lokalu, • Możliwość zakupienia
pomieszczenia gospodarczego za przystępną cenę 4500 złotych/ brutto. PROMOCJE - co jeszcze zyskujesz, decydując się teraz? dla pierwszych pięciu klientów gotówkowych możliwość opłacenia mieszkania w dwóch transzach – 40 % przy umowie
deweloperskiej, 60% po zakończeniu budowy. - dla pierwszych pięciu klientów kredytowych, koszty umowy deweloperskiej w cenie.
Dostępne metraże W ramach najnowszego etapu tej inwestycji, dajemy naszym klientom wybór 27 mieszkań: • kawalerki o
powierzchni 27,40m2 • mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 36,51 mkw. do 45,10 mkw. Jesteś inwestorem, interesuje cię
pakiet mieszkań pod inwestycję lub wynajem, dzwoń, wspólnie ustalmy cenę. Polecamy! 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.

