Mieszkanie na sprzedaż

519 000 zł
8 646 zł/m² | Rata już od 1 559 zł miesięcznie

Gdynia, Witomino,
Pionierów
MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
Miejscowość

Gdynia

Dzielnica

Witomino

Ulica

Pionierów

Pokoje
Rok budowy

3
1980

+ Balkon/taras + Garaż/miejsce parkingowe
+ Piwnica + Winda

Opis
Rodzaj budynku
Rok budowy

Mieszkanie
1980

Pomieszczenia
Liczba pokoi
Powierzchnia całkowita

3
60.03 m²

Lokalizacja nieruchomości
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Opis nieruchomości
Oferta wyłącznie w Pepper House !!
ATUTY NIERUCHOMOŚCI:
– mieszkanie bez nakładów finansowych !
– po generalnym remoncie
– pełna infrastruktura handlowo-usługowa
– bliskość komunikacji miejskiej
– dwustronna ekspozycja wschód-zachód
– duży balkon
– miejsca postojowe zewnętrzne za szlabanem
– możliwość dokupienia miejsca w hali garażowej
CHARAKTERYSTYKA
3-pokojowe mieszkanie usytuowane na parterze w 10-piętrowym budynku z lat 80-tych. Mieszkanie z funkcjonalnym rozkładem
pomieszczeń o powierzchni użytkowej 60,03 m2 w którego skład wchodzi:
– oddzielna kuchnia z oknem (w pełni wyposażona w sprzęty AGD)
– 3 niezależne pokoje
– łazienka z kabiną prysznicową
– pomieszczenie gospodarcze
– balkon z widokiem na tereny zielone
Lokal po remoncie w pełni wyposażony, wymieniona instalacja elektryczna, wodnokanalizacyjna, okna PCV. Gotowy do
zamieszkania.
LOKALIZACJA:
Witomino to przede wszystkim cisza i spokój, dzielnica otoczona jest lasem, a bliskość terenów spacerowych i rekreacyjnych
pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu. Świetnie skomunikowana dzielnica, bliskość centrum Gdyni oraz obwodnicy
pozwala na bardzo sprawne poruszanie się po całym Trójmieście.
Dodatkowym atutem jest możliwość zakupu miejsca w hali garażowej w Witawie – 30.000 zł
Do mieszkania przynależy piwnica o pow. ok 3 m2
– Opłaty eksploatacyjne ok. 700 zł miesięcznie
– Pełna własność z Księgą Wieczystą
– Bez obciążeń
Zapraszam na prezentację.
Konrad Kaszyński
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Masz pytania?
Twoje raty
360 raty po 1 753,95 zł miesięcznie
456,45 zł odsetek miesięcznie

O szczegóły zapytaj naszego doradcę!
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Konrad Kaszyński
58 500-00-30
zapytanie@pepperhouse.pl
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