
CERTUS
nieruchomości

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

certus@pnet.pl

 oferta 756/2605/OMS

cena:

549 000 PLN

zdjęcie:

informacje podstawowe:

miejscowość: KOŁOBRZEG

nieruchomość: MIESZKANIE

pow. całkowita [m2]: 36

liczba pokoi: 2

informacje dodatkowe:

rok budowy: 2022

forma własności: WŁASNOŚĆ

ogrzewanie: C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

opis:

OKAZJA ! Nowy, 2-pokojowy apartament z tarasem i ogródkiem zlokalizowany na Osiedlu Navigator w Dzielnicy

Zachodniej Kołobrzegu.

Inwestycja idealna na wynajem jak również na własne potrzeby mieszkaniowe - bardzo blisko do plaży

zachodniej. Odległość do morza to zaledwie kilka minut spacerem, do centrum miasta nieco dalej - kilkanaście

minut pieszo.

Osiedle " NAVIGATOR " - położone przy ul. Rybackiej w Kołobrzegu charakteryzuje się

- nowoczesną architekturą,

- dużą przestrzenią pomiędzy budynkami,

- dużą ilością miejsc parkingowych,

- bliskość morza.

Osiedle zamknięte, monitorowane, dwie bramy wjazdowe zamykane szlabanem na pilota. Możliwość zdalnego

otwierania bramy telefonem.

IDEALNE LOKUM NA WAKACYJNE I WEEKENDOWE PRZYJAZDY. Dogodna lokalizacja w sąsiedztwie parku

nadmorskiego i plaży sprawia, że nieruchomość idealnie nadaje się zarówno do całorocznego wypoczynku nad

morzem oraz wynajmu sezonowego bądź długoterminowego. 

Lokal o powierzchni 36,66m2 składa się z :

- salonu z aneksem kuchennym 21,20m2

- sypialni z miejscem na dużą szafę 11,30m2

- łazienki z możliwością montażu kabiny z odpływem liniowym 4,16m2
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- tarasu 9,40m2

- przynależnego ogródka 36m2

Wyjście na taras z obu pokoi.

STANDARD WYKOŃCZENIA: pod klucz - pozostaje umeblować i można mieszkać.

Położone tynki gipsowe, gładź gipsar i gruntowane uni-gruntem plus jednokrotne malowanie na biało

- Na tarasie wyłożona deska kompozytowa

- Na podłogach położone panele

- Drzwi bez-przylgowe na trzech zawiasach

- Łazienka zrobiona w całości, kabina z odpływem liniowym, umeblowanie, pralka.

Czynsz: 360 zł/m-cznie

Serdecznie zapraszamy na prezentację.

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