LEGNICKI, CHOJNÓW, OKMIANY
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

259 806 PLN

Powierzchnia:
68,37 m2

Liczba pokoi:

3

Piętro:
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MIESZKANIE NA NOWYM OSIEDLU OKMIANY
Numer oferty

403

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

259 806 PLN
68.37 m2

Powierzchnia
Cena za m2

3 800 PLN / m2

Liczba pokoi

Opis oferty
REKA Nieruchomości zaprasza do zapoznania się z nową inwestycją deweloperską zlokalizowana na nowo powstającym osiedlu w
miejscowości Okmiany gmina Chojnów.
Lokal mieszkalny o powierzchni 68,37 m2 składa się :
- salon z o pow. 26,34 m2
- kuchnia o pow. 7,63 m2
- pokój o pow. 13,69 m2
- pokój o pow. 9,02 m2
- łazienka o pow. 3,52 m2
- przedpokój o pow. 8,19 m2
- balkon 3,15 m2
Standard deweloperski
-zamontowane drzwi wejściowe,
- okna PCV trzyszybowe, od wewnątrz białe, od zewnątrz antracytowe,
- parapety wewnętrzne i zewnętrzne,
- tynki gipsowe,
- na podłodze wylewki betonowe,
-ogrzewanie podłogowe.
Osiedle Okmiany składać się będzie z 5 budynków dwupiętrowych, w każdym z nich po 8 mieszkań jedno, dwu i trzy pokojowych z
dostępem na taras lub balkon o różnym metrażu z przystosowaniem również dla osób niepełnosprawnych. Każde mieszkanie będzie miało
dostępną komórkę lokatorska usytuowaną na parterze budynków oraz miejsce parkingowe. Budynki będą wyposażone w instalacje C.O . i
ciepłą wodę zasilane pompą ciepła. Teren wokół budynków zostanie zagospodarowany. Dobra komunikacja i bliskość natury to dodatkowe
atuty proponowanej inwestycji.
W pobliżu znajdują się specjalne strefy ekonomiczne oraz parki przemysłowe min. w Bolesławcu, Wykrotach, Krzyżowej, Legnicy.
Idealnie skomunikowana sieć połączeń drogowych zapewni szybki i wygodny dojazd do głównych miast i miejscowości tj. Bolesławiec,
Chojnów, Legnica.
Nowoczesna forma i prostota z połączeniem obowiązujących standardów to idealna propozycja dla osób ceniących komfortowe
rozwiązania. Idealne miejsce dla osób ceniących spokój.
W sprzedaży również dostępne mieszkania jedno i dwu pokojowe.
Kupujący nie płaci podatku PCC !
Wynagrodzenie biura pokrywa osoba sprzedająca!
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Zapraszamy na prezentację.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kontakt
Admin Admin
883-444-884
REKA Sp. z o.o. Sierpnia '80 nr 11, 59-700 Bolesławiec

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

biuro@rekanieruchomosci.pl

