Lublin, Czechów Górny - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 219000.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja
Rodzaj budynku
Pow. całkowita [m2]
Piętro

Opis

Oferujemy do sprzedaży mieszkanie w
najnowszej inwestycji na Czechowie przy ul.
Koncertowej 18

Ilość pokoi

PAN-MS-4662
Lublin, Czechów Górny
nowe budownictwo
42,00 m²
wysoki parter
2

Cena

219 000 PLN

Cena/m2

5214.29 PLN

Nieruchomość
CO, Winda, woda,
Opłaty w czynszu
woda ciepła

Rozpoczęcie budowy inwestycji w 2019 roku,
przewidywany termin realizacji III kwartał 2021 rok.
Projektowane osiedle liczyć będzie 6 bloków
zlokalizowanych przy byłej stadninie koni KAPRIOLA na
Koncertowej na przeciwko wjazdu na osiedle Choiny.

Opłaty wg liczników
Ilość pięter w budynku
Stan lokalu
Mies. czynsz admin.
Okna

Najlepszy rozkład mieszkania. Okna od południa i
zachodu.
Łączna powierzchnia mieszkania 42 mkw:
- pokój dzienny z aneksem kuchennym o łącznej
powierzchni 19 mkw
- sypialnia 14 mkw
- łazienka z wc 5 mkw
- przedpokój 5 mkw

Instalacje
Balkon
Ilość balkonów

Miejsce postojowe (15000 zł) dodatkowo płatne.
Dodatkowo płatna piwnica ok 800 zł/mkw.
W bloku nowoczesna winda zjeżdżająca do poziomu -1.
Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej - brak
piecyków gazowych.

3
deweloperski
300 PLN
PCV
nowe
jest
1

Powierzchnia
5,00 m²
balkonów/tarasów
Rok budowy

2021

Woda

tak - miejska

Ogrzewanie

C.O. miejskie

Winda

Budynek 3 piętrowy z windą.

CO, gaz, prąd, woda

tak

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Wizualizacja i zdjęcia przedstawiają blok z istniejącej i
bliźniaczej inwestycji przy ul. Operowej w Lublinie,
planowane osiedle będzie bardzo podobne.
Dobra lokalizacja, szybki dojazd do centrum miasta,
świetny dostęp komunikacyjny do obwodnicy Lublina.
Bezpośrednie sąsiedztwo terenów zielonych, planowany
plac zabaw i inne tereny rekreacyjne.
W ofercie posiadamy także inne metraże w tej
lokalizacji.

ZAPRASZAMY!!
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.

