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 oferta 721/2605/OMS

cena:

1 432 000 PLN

zdjęcie:

informacje podstawowe:

miejscowość: KOŁOBRZEG

nieruchomość: MIESZKANIE

pow. całkowita [m2]: 179

liczba pokoi: 4

informacje dodatkowe:

rok budowy: 2012

forma własności: WŁASNOŚĆ

ogrzewanie: C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

okna: PCV

forma własności działki: WŁASNOŚĆ

opis:

Komfortowe, luksusowe mieszkanie 4-pokojowe z trzema komórkami lokatorskimi, zlokalizowane na

chronionym Osiedlu Bajkowym w śródmieściu Kołobrzegu, 1,3km od centrum i 3km od morza. Możliwość

zakupu wraz z dwoma garażami.

GŁÓWNE ATUTY NIERUCHOMOŚCI: funkcjonalny rozkład pomieszczeń, doskonała lokalizacja blisko centrum z

szybkim dostępem do szkół i przedszkoli. IDEALNE DLA RODZINY Z DZIEĆMI. 

I POZIOM: salon z aneksem kuchennym, kominkiem, hol, łazienka z natryskiem i wc o łącznej powierzchni ok

90m2. Z salonu wyjście na taras o powierzchni 29m2 z ekspozycją na południowy zachód.

II POZIOM : trzy sypialnie (dwie o powierzchni 28m2 każda, trzecia 16m2), salon kąpielowy pow. 16m2

wykończenie wykonane w większości z trawertynu, garderoba 12m2.

Powierzchnia mieszkania: 179m2 

Do mieszkania przynależą trzy komórki lokatorskie. 

W CENIE: wszystkie zabudowy stałe oraz wyposażenie kuchni i łazienek. Za dodatkową opłatą meble ruchome. 

Możliwość zakupu wraz z dwoma garażami w cenie po 75 tys każdy. 

STANDARD WYKOŃCZENIA: wysoki, mieszkanie zadbane, nie wymaga nakładów finansowych. Na podłogach

parkiety z drewna egzotycznego, drzwi wewnętrzne i wszystkie zabudowy z litego drewna egzotycznego. W

holu, łazienkach gres pod którym zamontowano ogrzewanie podłogowe. Urządzenia kuchenne: płyta grzejna i

winiarka firmy Mile, okap i piekarniki (zwykły i parowy) firmy Cooper Bush, lodówka firmy Sharp.

Niska zabudowa, przestronna, zadbana klatka schodowa. Miejsca parkingowe w obrębie budynku. Wjazd na

1/2

https://www.certus.nieruchomosci.pl



CERTUS
nieruchomości

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

certus@pnet.pl

teren osiedla zamykany, dostępny tylko dla mieszkańców, osiedle monitorowane.

LOKALIZACJA: Osiedle Bajkowe ul.Mazowiecka, cicha spokojna okolica, na terenie osiedla plac zabaw dla

dzieci. W sąsiedztwie liczne sklepy, lokale usługowe, kawiarnia, tereny zielone, przystanek komunikacji

miejskiej. W niewielkiej odległości przedszkole, szkoły. Odległość do ścisłego centrum Kołobrzegu ok.1300m,

odległość do morza 3000m. 

Czynsz: 1050zł/m-cznie

Serdecznie zapraszamy na prezentację

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