Oferta: Mieszkanie na sprzedaż
Poznań, Grunwald, ul. Szamotulska
Dane oferty:
Cena sprzedaży/wynajmu:
Powierzchnia całkowita:
Cena sprzedaży za m2:
Miasto:
Kod pocztowy:
Ulica:
Dzielnica:
Piętro:
Liczba pięter:
Rok budowy:
Liczba pokoi:

207 000 zł
36
5750 m2
Poznań
61-456
Szamotulska
Grunwald
3
3
1980
2

Stan:
Winda:
Łazienka:
Garaż:
Miejsce parkingowe:
Forma własności:
Typ Budynku:
Materiał budowlany:
Status oferty:
Typ kuchni:
Typ ogrzewania:

Do wprowadzenia się
Nie
Tak
Nie
Nie
Pełna własność
Niski blok
Cegła
Aktualna
Otwarta
Centralne

Opis:
Polecamy na sprzedaż ładne wyremontowane mieszkanie mieszczące się na
3 piętrze w niskim bloku z cegły przy ul. Szamotulskiej. Mieszkanie składa się
z dwóch niezależnych pokoi, wyposażonej kuchni i wyremontowanej
łazienki. W mieszkaniu nowe drewniane okna wychodzące na wschód i
zachód, w pokojach na podłodze są panele, w kuchni, przedpokoju i łazience
płytki. Kuchnia w zabudowie wyposażona w sprzęt AGD. Mieszkanie posiada
Kw. pełna własność. W mieszkaniu jest centralne ogrzewanie, do mieszkania
przynależna jest piwnica. Mieszkanie położone jest w spokojnej okolicy
blisko szkoła, sklepy, komunikacja miejska.
Polecamy i zapraszamy na prezentację

Ofertę prezentuje:
Jacek Sobański
Telefon kom.: (+48) 508 647 298
E-mail: jacek@gaifa.pl, biuro@gaifa.pl
Telefon: (+48) 61 8261 472, (+48) 61 4151 968
Numery wewnętrzne:
Nieruchomości - wew. 10
Obsługa inwestycji - wew. 20
Dział finansowy - wew. 30
Sekretariat - wew. 40
Fax. - wew. 50
Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie
propozycje mogące stanowić przedmiot rozpoczęcia negocjacji w zakresie określonym w niniejszym
dokumencie. Oświadczenie o przyjęciu wynikających z niego warunków nie stanowi oświadczenia o
przyjęciu oferty, a jedynie wolę rozpoczęcia negocjacji w rozumieniu kodeksu cywilnego. GAIFA Sp. z
o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie.
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