Uroczy Zakątek II Luzino - - Luzino, Uroczy Zakątek II
Cena już od 340 000 zł
Cena za m2 już od 3 882 zł
Powierzchnia od: 83.56
Powierzchnia do: 87.59
Pokoje od: 4
Pokoje do: 4
Termin oddania: 3 kwartał 2021
Liczba pieter: 1

602 631 329
600 850 977
Opis:
Długo wyczekiwana inwestycja UROCZY ZAKĄTEK II już w sprzedaży. Idealne miejsca dla osób ceniących wygodę, łatwy dostęp do
rozbudowanej infrastruktury gospodarczej. Świetna cena w stosunku do dobrej jakości. Lokalizacja. W Luzinie znajdziesz wszystko,
co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowanie w dzisiejszym galopującym świecie: sklepy, szkoły, przychodnie lekarską, kościół,
Biedronkę, Rossmana, Comes. Dworzec SKM gwarantuje gwarantujący szybki dostęp do trójmiasta. Wokół inwestycji znajdują się
liczne tereny zielone. Dlaczego warto? Świetny układ pomieszczeń, docenią go nawet najbardziej pragmatyczni klienci. Każdy lokal
z dostępem do ogródka. W cenie miejsce postojowe dla każdego lokalu. Dostępne metraże. W ramach najnowszej inwestycji do
wyboru 2 różne powierzchnie Lokalu. Mniejszy lokal o powierzchni – 83,56 m2 ( parter: watrołap – 4,02 m2, komunikacja – 3,56 m2,
kuchnia – 4,70 m2, pokój + jadalnia – 26,14 m2, wc – 1,10 m2, piętro: komunikacja – 9,41 m2, łazienka – 5,25 m2, garderoba –
10,90, m2, pokój – 9,71 m2, pokój – 8,77 m2). Większy lokal o powierzchni - 87,59 m2 (parter: wiatrołap – 4,02 m2, komunikacja –
3,56 m2, kuchnia – 5,14 m2, pokój + jadalnia – 27,72 m2, wc – 1,10 m2, piętro: komunikacja – 9,81 m2, łazienka – 5,48 m2,
garderoba – 11,41 m2, pokój – 10,17 m2, pokój – 9,18 m2). PROMOCJA!!!!!!!! Dla pierwszych 5 klientów – opłata rezerwacyjna przy
umowie rezerwacyjnej tylko 1000zł. Dla pierwszych 3 klientów – koszty umowy deweloperskiej pokrywa Deweloper. 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 oraz Lukmar
System Maria Wiśniewska. 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.
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