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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 25 m2,
DZIWNÓW
Cena 242

949 zł

Na sprzedaż mieszkanie w standardzie developerskim o pow. 24.69 m2 typ- kawalerka położone na parterze
nowo budowanego budynku apartamentowego z windą.
Na powierzchnię składa pokój z aneksem kuchennym o pow. 21.46 m2 , z którego jest wyjście taras oraz
łazienka o pow. 3,23 m 2.
Stan deweloperski obejmuje wstępne wykończenie pomieszczeń.
Do zakresu wykonanych prac zalicza się :
-drzwi wejściowe.
-otynkowane ściany.
-posadzki wykonane z betonowej wylewki.
-rozprowadzoną instalację elektryczną.
-przyłącza instalacji wodno-kanalizacyjnej .
-instalację centralnego ogrzewania z grzejnikami.
-parapety wewnętrzne.
-płytki na balkonie lub tarasie.
-wykończone balustrady.
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Polecamy ze względu na niskie koszty utrzymania , ogrzewanie i ciepła woda z lokalnej kotłowni oraz
doskonała lokalizację .
Podana cena jest ceną brutto z 23% VAT w pełni odliczalnym.Podana cena jest ceną brutto z 23% VAT w pełni
odliczalnym.

-----------------------------Pomimo, iż Doradcy UN przykładają szczególną staranność do rzetelnego prezentowania informacji o
nieruchomości, nie zawsze jest możliwa weryﬁkacja wszystkich danych przekazanych przez właściciela lub
osoby trzecie w zwiazku z tym opisy mają charakter wyłącznie informacyjny i mogą podlegać aktualizacji zalecamy ich osobistą weryﬁkację. Również pomimo naszych starań do opisów mogą wkraść się błędy.
Oferta, dotycząca nieruchomości stanowi zaproszenie do rokowań, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie
stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych KC oraz innych właściwych przepisów prawnych.
----------------------------------------------------Zdjęcia oraz ﬁlmy w ogłoszeniach są własnością UBERENA Nieruchomości z siedzibą w Goleniowie, co oznacza
zakaz kopiowania całości lub fragmentów bez uzyskania stosownej zgody.
------------------Informujemy, że administratorem danych osobowych, które pozyskane mają zostać na potrzeby nawiązania
kontaktu/udzielenia odpowiedzi w związku ze zgłoszonym zapytaniem o ofertę nieruchomości będzie Uberna
Nieruchomości.
Za Nami już ponad 3600 pomyślnie zrealizowanych transakcji. Działamy na rynku nieruchomości 20 lat.
Załatwiamy kompleksowo we współpracy z doradcami kredytowymi formalności kredytowe proponując ofertę
25 banków. Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 EURO. Nasze oferty są
dostępne na ponad 50 portalach polskich oraz dodatkowo na ponad 25 portalach na całym świecie.
Uczestniczymy w Zachodniopomorskim Systemie Wymiany Ofert z ponad 80 biurami.
Zajrzyj na uberna.pl. Znajdziesz tam: domy w Goleniowie, mieszkania w Goleniowie, działki w Goleniowie,
lokale w Goleniowie, obiekty w Goleniowie, zachodniopomorskie nieruchomości.
SPECJALIZUJEMY SIĘ W INWESTOWANIU I ZABEZPIECZANIU MAJĄTKU W NIERUCHOMOŚCIACH ORAZ W
METALACH SZLACHETNYCH I STRATEGICZNYCH W SZWAJCARII.

Symbol SWO

383462

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Nieruchomość dostępna od

31.03.2021

Cena

242 949 PLN

Cena w EURO

55 101 €

Cena w USD

65 329 $

Cena za m2

9 840 PLN

Czynsz i inne opłaty stałe

180 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

KAMIEŃSKI

Gmina

DZIWNÓW

Miejscowość

DZIWNÓW
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Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Powierzchnia całkowita

25 m

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Rok budowy

2020

Standard

DO WYKOŃCZENIA

Materiał ścian

YTONG

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

1

Piętro

parter

Liczba pięter

4

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Internet

JEST

Telewizja kablowa

JEST

Nr Licencji

6177

Tomasz Uberna
Administrator. Doradca klienta.

Więcej ofert na stronie www.uberna.pl

+48 606982276
tomek@uberna.pl

