WARSZAWSKI ZACHODNI, ŁOMIANKI
Cena:

DOM NA SPRZEDAŻ

690 000 PLN

Powierzchnia:
166,01 m2

Liczba pokoi:

4

Typ zabudowy:

1/2 bliźniaka

W podwyższonym standardzie deweloperskim
Numer oferty

6468

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

690 000 PLN
166.01 m2
4 156 PLN / m2

Liczba pokoi

4

Opis oferty
Do sprzedania nowa inwestycja. Elegancka, nowoczesna bryła, dobrze doświetlone wnętrza to niewątpliwie atuty nieruchomości. Domy
wybudowane wg indywidualnego projektu. Architekt położył duży nacisk na komfort życia przyszłych mieszkańców. Parter to część dzienna
i reprezentacyjna. Duże tafle szkła wpuszczają do wnętrza światło. Wchodzimy do wiatrołapu, dalej wc, garaż, salon z jadalnią i kuchnią. Na
piętro prowadzą wygodne schody. Piętro: łazienka , trzy sypialnie z czego jedna z własną garderobą oraz pralnia/kotłownia.
Parter:
1) wiatrołap 2,53 m2
2) garaż 15,25 m2
3) hall/schody 6,93 m2
4) kuchnia 5,00 m2 otwarta na salon i hall
5) salon 33,10 m2
6) wc 2,32 m2
Piętro:
1) hall 12,46 doświetlony poprzez okno balkonowe, z miejscem na dużą szafę
2) łazienka 6,52 m2
3) pomieszczenie gospodarcze/pralnia 3,53 m2
4) pokój 12,43m2 z własną garderobą 4,36 m2
5) pokój 11,34 m2
6) pokój 9,24 m2.
Okolica ładnie zabudowana nowymi domami. Do centrum Łomianek zaledwie około 800 m. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zielone
z licznymi trasami rowerowymi, stadniny koni, jezioro kiełpińskie. Jednocześnie do centrum Warszawy około 12 km!.
Zapraszam na prezentację nieruchomości.
Cena domu obejmuje pełen stan developerski wraz z urządzoną kotłownią!!!
Kupujący nie płaci 2 % PCC!!!
POLECAM!!!
Opiekun oferty Sylwia Krzyżanowska, tel. 517 112 931 , e-mail krzyzanowskasylwia55@gmail.com
W ofercie biura znajduje się około 200 domów z gminy Łomianki. Wszystkie sprawdzone osobiście!
Informacje zawarte powyżej nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Więcej ofert na stronie biura www.arkadianieruchomosci.com.pl
Godziny pracy biura pn-pt 10.00-18.00 oraz na KAŻDE życzenie po wcześniejszym umówieniu się.***
Oferujemy bezpłatną konsultację sprawdzonego doradcy kredytowego oraz aktywną pomoc w uzyskaniu korzystnego kredytu
hipotecznego!

Kontakt

Sylwia Krzyżanowska
517 112 931
Arkadia Nieruchomości Zakroczymska 22, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

krzyzanowskasylwia55@gmail.com

