CHORZÓW, KLIMZOWIEC, RYSZKI
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

205 000 PLN

Powierzchnia:
32,90 m2

Liczba pokoi:

1

Piętro:

1

Kawalerka na Klimzowcu w Chorzowie, 33mkw
Numer oferty

46991

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

205 000 PLN
32.9 m2
6 231 PLN / m2

Liczba pokoi

1

Opis oferty
Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą sprzedaży mieszkania 1-pokojowego w Chorzowie (Klimzowiec) przy ul. Ryszki o powierzchni
32,9 m². Mieszkanie usytuowane w ładnej i zielonej okolicy w 10-piętrowym bloku na pierwszym piętrze obok Parku Róż.

Standard i układ:
- 1 pokój, aneks kuchenny, łazienka z wc, przedpokój;
- budynek częściowo odnowiony, miejsca parkingowe dla mieszkańców;
- 3 nowe windy;
- okna plastikowe;
- ogrzewanie miejskie, ciepła woda miejska; - mieszkanie do remontu;

Opłaty:
- czynsz eksploatacyjny wynosi ok. 420 zł.
Mieszkanie z uwagi na świetną lokalizację jest idealną propozycją dla singla lub pary na start.
Położenie nieruchomości:
Mieszkanie położone w najatrakcyjniejszej dzielnicy Chorzowa z pełną infrastrukturą obok parku Róż. W niedalekiej odległości znajduje się
wjazd na Drogową Trasę Średnicową umożliwiający szybkie przemieszczanie się po aglomeracji śląskiej. Wspomniana trasa nie jest jednak
słyszalna w okolicy lokalu, co stanowi jego dodatkowy atut.
Dane kontaktowe:
Michał Poddębniak
mobile: 792.060.203
ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w (40-171) Katowicach przy ul. Modrzewiowa 34
Skorzystaj z BEZPŁATNEJ analizy zdolności kredytowej. W ramach naszych usług proponujemy bezpłatne sprawdzenie i pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego na zakup wybranej
nieruchomości, kredytu na remont lub budowę, kredytu konsolidacyjnego oraz gotówkowego na dowolny cel. Dzięki pełnej analizie masz gwarancję wyboru najlepszej oferty. U Nas nie tylko
znajdziesz najlepszy produkt, ale zyskasz najlepszą obsługę. Wyjaśnimy zawiłości, pomożemy z dokumentami.
Spotkanie z naszym ekspertem jest całkowicie darmowe.
Ekspert kredytowy: tel. 792060203.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Michał (ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o
792060203
ARTEMIS Nieruchomości Sp. z o.o. Modrzewiowa 34, 40-171 Katowice

biuro@artemis.info.pl

