OP-819 - Bolszewo
Cena: 257 000 PLN
Cena za m2: 8 211 PLN

Ulica: Strażacka
Pow. całkowita: 31.3 m2
Pow. użytkowa: 31.3 m2
Media: prąd
Piętro: 0 Z 3
Stan techniczny: stan bardzo dobry

Opis:
LOKALIZACJA: Mieszkanie na osiedlu zlokalizowanym w świetnie rozwijającej się miejscowości: Bolszewo, zaledwie 7,5 km od
Centrum Wejherowa i ok. 30 km do Gdyni, jednak z dala od miejskiego zgiełku. Bliskość komunikacji miejskiej pozwala na sprawny
dojazd w dowolne miejsce. Bardzo dobrze skomunikowane z miejscowościami nadmorskimi takimi jak: Dębki czy Karwia. Bolszewo
to miasteczko w powiecie wejherowskim. Posiada szerokie zaplecze usługowe wliczając w to znane sklepy spożywcze, drogerie
oraz salony kosmetyczne czy fryzjerskie. Miasto znajduje się z dala od trójmiejskiego szumu i zgiełku, jest bardzo ciche i spokojne.
CHARAKTERYSTYKA: Mieszkanie mieszczące się na parterze bloku. Powierzchnia 31,30m2. Lokal, wykończony w ciepływych
pastelowych kolorach, składa się z: - salonu z aneksem kuchennym oraz jadalnią, - łazienki, - ogrodu (tuje, trawa). Miejsca
parkingowe są ogólnodostępne. Ogrzewanie podgłówne. Lokal praktycznie od razu do zamieszkania. Nie wymaga nakładów
finansowych. WYPOSAŻENIE: Umeblowanie widocznie na zdjęciach w cenie. Kuchnia zabudowana pod wymiar wraz ze sprzętem
AGD także pozostają. MEDIA: Bardzo niskie koszty eksploatacyjne. Zapraszamy na prezentację. 3x0 – 0 % prowizji dla Kupującego,
0% opłaty za skuteczne wparcie w otrzymaniu kredytu hipotecznego, 0 ryzyka dla Kupującego. Polecamy! Powyższa oferta ma
charakter informacyjny, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych
właściwych przepisów prawnych. Poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny klient wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych
poniżej danych osobowych firmie Optimus Inwestycje Spółka zo.o. oraz Lukmar System Maria Wiśniewska. Zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. ( t.j. Dz.U.Nr 101, poz 926 z 20002r. ze zm.) o ochronie danych osobowych przysługuje Tobie Szanowny Kliencie:
dostęp do treści danych oraz prawie do ich poprawienia. wraz wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach
marketingowych

Osoba kontaktowa

Katarzyna Biedrzycka

602 631 329
Katarzyna.Biedrzycka@optimus-nieruchomosci24.pl

