Numer oferty: 76M

Dębica, ul. Tuwima – 61,94 m2, 3 pokoje, III piętro, balkon

cena:
piętro:

235000 zł

cena za m2:

3794 zł/m2

3

liczba pokoi:

3

powierzchnia:

61.94 m2

Oferujemy do sprzedaży mieszkanie o powierzchni 61,94 m2 położone w Dębicy przy ulicy
Tuwima. Mieszkanie usytuowane jest na trzecim piętrze w czteropiętrowym bloku. Składa się z
kuchni połączonej z jadalnią (wcześniej był to oddzielny pokój), dwóch pokoi, salonu, z którego
jest wyjście na balkon, łazienki, oddzielnej toalety oraz przedpokoju. Do mieszkania przynależy
również piwnica o pow. 5,70 m2. W dwóch pokojach oraz jadalni na podłodze panele, w
przedpokoju i jednym pokoju na podłodze guma lentex, w łazience, toalecie i kuchni płytki. W
przedpokoju na ścianach i na suﬁcie boazeria. Czynsz mieszkania wynosi 469,45 zł, w czynszu
jest ogrzewanie, fundusz remontowy, eksploatacja, prąd ogólny na klatce schodowej i w piwnicy.
Dodatkowo płatna woda, prąd, gaz, śmieci (w zależności od ilości osób). Ogrzewanie miejskie.
Ciepła woda z piecyka gazowego ﬁrmy junkers wymienionego około 4-5 lat temu. Żeliwne
kaloryfery z podzielnikami ciepła. Stolarka okienna nowa drewniana. W jadalni okno PCV. W
mieszkaniu dwa schowki. Dobra lokalizacja opisywanej nieruchomości. W pobliżu znajduje się
biedronka, jubilatka, delikatesy centrum, przedszkole, plac zabaw, stacja paliw. Mieszkanie do
sprzedaży z umeblowaniem i wyposażeniem oprócz komody i jednego łóżka.

Cena mieszkania wynosi 235 000,00 zł do negocjacji.

Przy zakupie nieruchomości za pośrednictwem naszego biura zapewniamy pełną weryﬁkację

nieruchomości i obsługę aktu notarialnego. Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
pośrednika oraz państwową licencję nr 17848.
Nasze biuro oferuje pełną obsługę dokumentacji geodezyjnej i projektowej w celu uzyskania
pozwolenia na budowę. Więcej informacji pod nr tel. 533 366 606. Zapraszamy do współpracy.
rynek: wtórny
pokoje: 3
mieszkanie dwupoziomowe: nie
piętro: 3
liczba pięter: 1
zabudowa: blok
materiał konstrukcyjny: wielka płyta
rok budowy: 1978
balkon: tak
okna: drewniane
pomieszczenie użytkowe: nie
garaż: nie
piwnica: tak
ogródek: nie
taras: nie
winda: nie
oddzielna kuchnia: tak
klimatyzacja: nie
ogrzewanie: miejskie
stan mieszkania: do remontu

czynsz: 469,45 zł
własność: spółdzielcze własnościowe
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