
CERTUS
nieruchomości

ul. Dworcowa 3/1, 78-100 Kołobrzeg
tel/fax: 94 3548 777, tel: 604 188 671 
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 oferta 711/2605/OMS

cena:

361 521 PLN

zdjęcie:

informacje podstawowe:

miejscowość: KOŁOBRZEG

nieruchomość: MIESZKANIE

pow. całkowita [m2]: 36

liczba pokoi: 2

informacje dodatkowe:

rok budowy: 2023

forma własności: WŁASNOŚĆ

forma własności działki: WŁASNOŚĆ

opis:

OFERTA DEWELOPERSKA, BEZ PROWIZJI ZE STRONY KUPUJĄCEGO !!! Komfortowe mieszkania na

urokliwym osiedlu pomiędzy ul. 1 Maja i Trzebiatowską w spokojnej okolicy, 10 min od ścisłego centrum

Kołobrzegu i 15 min od morza. W sąsiedztwie liczne sklepy, szkoły, przystanek komunikacji miejskiej,

przystanek roweru miejskiego, kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem i lodowiskiem, plac zabaw, tereny

zielone.

PREZENTOWANE MIESZKANIE: etap IV budynek D, 1 piętro, powierzchnia 36,74m2, 2 pokoje + aneks

kuchenny, balkon 5,79m2, mieszkanie jednostronne, ekspozycja wschód, CENA: 361.521zł brutto / standard

deweloperski 

Zakupu wraz z miejscem postojowym w hali garażowej w cenie 70.000zł brutto. 

CENA mieszkania wraz z miejscem postojowym 431.521zł brutto.

TERMIN REALIZACJI:

ETAP I - budynek zrealizowany, mieszkania sprzedane

ETAP II (BUDYNEK C) - zakończenie 31.12.2020r., budynek zrealizowany, mieszkania sprzedane

ETAP III (BUDYNEK B) - zakończenie 31.12.2021r., budynek zrealizowany, mieszkania sprzedane

ETAP IV (BUDYNEK D) - rozpoczęcie inwestycji 09.2021r., zakończenie 03.2023r.

Przestronne i funkcjonalne mieszkania mają wydzieloną część dzienną i sypialnianą. W wysokich, jasnych

pomieszczeniach z dużymi oknami wszyscy poczują się komfortowo i bezpiecznie. Mieszkania przystosowane

dla osób niepełnosprawnych, ludzi starszych i osób z małymi dziećmi. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji

dwie cichobieżne panoramiczne windy oraz możliwość wykupienia miejsca parkingowego w hali garażowej.
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Ogrzewanie centralne, kotłownia gazowa w budynku.

DOSTĘPNE W SPRZEDAŻY MIESZKANIA W BUDYNKU D

Budynek 4 piętrowy, w którym zaprojektowano 68 mieszkań 2 i 3-pokojowych z balkonami o powierzchni od 31

do 59m2, a na kondygnacji podziemnej miejsca postojowe w hali garażowej. Mieszkania sprzedawane w tzw

"standardzie deweloperskim".

POWIERZCHNIA :

2-pokojowe o powierzchni od 31 do 47m2

3-pokojowe o powierzchni od 58 do 59m2

CENY mieszkań w standardzie deweloperskim od 8.200zł/m2 brutto.

Zakupu wraz z miejscem postojowym w hali garażowej: 2-stanowiskowe z platformą zależną, w cenie 65.000zł

brutto.

WARUNKI ZAKUPU

1. Umowa rezerwacyjna, w dniu podpisania umowy rezerwacyjnej Kupujący wpłaca zadatek w wysokości

10.000zł.

2. Podpisanie umowy deweloperskiej, płatność w 5 transzach wynikających z harmonogramu: 25%, 35%, 15%,

10%, 15%.

Udzielamy pomocy przy otrzymaniu kredytu na zakup mieszkania

W celu uzyskania szczegółowych informacji o ofercie prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy
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