Mieszkanie na sprzedaż

300 000 zł
7 442 zł/m² | Rata już od 901 zł miesięcznie

Gdańsk, Jasień,
Potęgowska
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Miejscowość
Dzielnica
Ulica

Gdańsk
Jasień
Potęgowska

Rodzaj zabudowy
Piętro

Blok mieszkalny
2/4

+ Balkon/taras + Garaż/miejsce parkingowe
+ Winda

Opis
Rodzaj budynku
Rok budowy

Mieszkanie
2020

Pomieszczenia

Lokalizacja nieruchomości

Numer oferty PH699828

Liczba pokoi
Powierzchnia całkowita

2
40.31 m²
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Opis nieruchomości
Mieszkanie o metrażu 40,31 m2 składa się z:
Salonu z aneksem kuchennym (22,86 m2),
Sypialni (8,83 m2),
Łazienki (4,29 m2)
Przedpokój (4,33 m2)
+ Balkon (3,65 m2),
Dodatkowo obligatoryjnie do zakupu należy doliczyć koszt 20 000zł za:
Numerowane naziemne miejsce postojowe
Komórka lokatorska (2,91 m2)
Zabudowa charakteryzuje nowoczesną architekturą i przemyślanym układem pomieszczeń w lokalach. Znajdują się tu estetyczne
strefy zieleni oraz plac zabaw dla dzieci. To idealne miejsce dla osób wymagających, które cenią sobie wysoką jakość życia i chcą
cieszyć się pięknymi widokami. Wszystkie elementy przestrzenne zostały starannie zaprojektowane z dbałością o każdy szczegół.
Termin realizacji zaplanowano na III kwartał 2020 roku.
Jednym z największych atutów nieruchomości jest świetna lokalizacja. Inwestycja mieści się przy ul. Potęgowskiej, na wschód od
jeziora Jasień, w odległości zaledwie 7 km od śródmieścia Gdańska.
Doskonały dostęp do transportu miejskiego, a także bliskość najważniejszych szlaków komunikacyjnych gwarantują szybki i
swobodny dojazd do wszystkich dzielnic miasta. Do przystanku komunikacji miejskiej jest zaledwie 300 metrów. Dojazd
samochodem do centrum Gdańska zajmuje około 10-14 minut, a do obwodnicy zaledwie kilka minut. W odległości 2-3 km znajdują
się przychodnie. Na dojazd do przedszkoli i szkół trzeba poświęcić tylko ok. 7-10 minut. W odległości ok. 1 km znajduje się
Biedronka, Designer Outlet, Carrefour, OBI, CH Rental Park.
Zapraszam na prezentację!
Michał Karcz
Numer oferty: PH699828

Numer oferty PH699828
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Masz pytania?
Twoje raty
360 raty po 1 013,84 zł miesięcznie
263,84 zł odsetek miesięcznie

O szczegóły zapytaj naszego doradcę!

Numer oferty PH699828

Michał Karcz
58 500-00-30
biuro@pepperhouse.pl
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