
4 POKOJE, 1 I 2
PIĘTRO
POZNAŃ,
GRUNWALD,
UL. SMARDZEWSKA

PIĘKNY APARTAMENT W ŚWIETNEJ LOKALIZACJI

Duży, dwupoziomowy apartament w doskonałej
lokalizacji. Nieruchomość premium, wykończona w
wysokim standardzie.



PARAMETRY

NIERUCHOMOŚCI

Cena nieruchomości: 934.000 zł
Stan prawny: pełna własność
Powierzchnia: 95,37 m2
Ilość pokoi: 4
Rok budowy: 2012 rok
Ilość pięter: 3
Piętro: 2 i 1
Cena za m2: 10 108 zł
Czynsz: 1 100 zł
Inne: miejsce postojowe w hali garażowej, dwa
tarasy, winda, klimatyzacja, monitoring, ochrona
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie
stanowi
oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu
Cywilnego

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj
się z nami!

Sebastian Ignaszak
tel. 721-821-135

Maria Baranowska
tel. 721-826-106

biuro@hasztagnieruchomosci.pl
www.hasztagnieruchomosci.pl

#NIERUCHOMOŚCI
Ul. Bułgarska 59/56

60-320 Poznań



Polecam na sprzedaż duży apartament o powierzchni 95,37 m2. 

Nieruchomość usytuowana jest na II i I piętrze w apartamentowcu na ul.

Smardzewskiej (wejście do lokalu jest z piętra II). Budynek oddany do

użytkowania w 2012 roku jest w stanie idealnym i posiada windę ze zjazdem do

hali garażowej. Teren osiedla jest ogrodzony i monitorowany, z całodobową

ochroną. Cicha i spokojna okolica, z pełną infrastrukturą oraz bliskim dostępem

do komunikacji miejskiej.Lokal w bardzo dobrym stanie, wykończony w wysokim

standardzie. Mieszkanie składa się z dwóch poziomów. Na pierwszym poziomie

znajduje się obszerny salon z otwartą kuchnią i wyjściem na taras o powierzchni

13,79 m2. Dodatkowym atutem jest toaleta dla gości. Poziom poniżej stanowi

przestrzeń dla domowników, na którą składają się trzy sypialnie, przestronny

korytarz i łazienka z prysznicem. Z jednej z sypialni znajduje się wyjście na

drugi taras, który również ma powierzchnię 13,79 m2. Pierwszy poziom

wyposażony jest w klimatyzację, która zapewnia przyjemną temperaturę w

gorące dni. Na podłogach znajduje się parkiety dębowe olejowane (na górze

lite deski olejowane, na dole duo-parkiet olejowany). W oknach na dolnym

poziomie rolety elektryczne. Większość mebli wykonana została na zamówienie.

Kwestia wyposażenia apartamentu jest do uzgodnienia.

Ogrzewanie oraz ciepła woda z cieplika miejskiego. 

Czynsz około 1100 zł wraz z opłatami za miejsce w hali garażowej.

Do lokalu przynależy miejsce postojowe płatn dodatkowo 25.000 zł oraz

komórka lokatorska (3,10 m2) w cenie 10.000 zł.

Polecam i zapraszam na prezentację!Powyższa oferta ma charakter

informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu

Cywilnego.


