Łódź, Śródmieście - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 290000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

Agata Sucińska

Telefon

883200511

Telefon komórkowy

883200511
biuro@profitsc.com

Osoba odpowiedzialna
Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Paweł Ksyta
6794

Szczegóły oferty
Symbol oferty

Opis
Oferta dotyczy sprzedaży bardzo ładnego mieszkania w

PFT-MS-2441
Łódź, Śródmieście,

Lokalizacja
Śródmieście

kamienicy
Mieszkanie posiada dwa duże pokoje i dwa malutkie

Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]

pokoje.
Bardzo ładny duży przedpokój .

kamienica
73,00 m²

Powierzchnia użytkowa
73,00 m²
[m2]

Mieszkanie położone jest w samym centrum Łodzi .
Lokalizacja mieszkania umożliwia dojazd na każdą dzielnicę Łodzi.
W pobliżu szkoły ,przedszkola,banki ,rynek, liczne sklepy .
OPIS POMIESZCZEŃ:
POKOJE:
1. ok 27 m2 - na podłodze panele (pod panelami parkiet) na ścianie
gładzie, okno PCV.
2. ok 15 m2 - na podłodze panele, na ścianie boazeria.

Piętro
Liczba pokoi

3p
4

Cena

290 000 PLN

Cena/m2

3972.60 PLN

Nieruchomość
Standard
Opłaty wg liczników

woda

Liczba pięter w
4

3. ok 5,5 m2 - na podłodze parkiet na ścianie gładź.

budynku
Stan lokalu

do odświeżenia

4. ok 5,5 m2 - na podłodze parkiet na ścianie gładź.
Stan prawny

małe dwa pokoje można przeznaczyć na duża garderobę bądź zrobić

Odrębna własność lokalu

Okna

PCV

Balkon

brak

Widok

na podwórko

jeden bardzo duży pokój .
PRZEDPOKÓJ:
ok 6 m2- na podłodze panele, w przedpokoju można zrobić bardzo
ładną szafę typu Komandor znajduje się również pawlacz w którym

Gaz
Woda

tak - miejski
miejska

śmiało można przechowywać różne domowe zbędne rzeczy.
Dojazd

KUCHNIA
10 m2 - na podłodze panele, Meble kuchenne nowe okno PCV
ŁAZIENKA

Ogrzewanie

asfalt
miejskie

Pomieszczenia
Liczba pokoi

4

ok.4 m2; wanna, kompakt, umywalka, glazura, terakota .
Brama zamykana na pilota, plac zabaw dla dzieci,odnowiona klatka
schodowa.

Za usługi pośrednictwa pobieramy wynagrodzenie
prowizyjne.

Przed obejrzeniem nieruchomości podpisujemy z poszukującym umowę
pośrednictwa

Z uwagi na charakter pracy (możliwość wyjazdu do Klienta
czy Urzędu), przed przyjazdem do Biura prosimy o kontakt
telefoniczny.

Uwaga! Dane w ofercie mogą odbiegać od stanu faktycznego, mają
jedynie charakter informacyjny, oparte są na informacjach uzyskanych od
klientów zgłaszających. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Oferta może być w danym momencie nieaktualna. Prosimy o
kontakt telefoniczny lub e-mailowy. Więcej ofert na naszej
stronie www.profitsc.com

Nota prawna
testOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na
podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od
właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w
art. 66 i następnych K.C.

