VITHOUSE NIERUCHOMOŚCI
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UL. K.MIARKI 5/2
tel.: 32 333 80 80 +48 792 33 80 80
email: biuro@vithouse.pl
NIP: 626 033 66 22
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Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

VIT-MW-222

Standard

5

Rodzaj

wynajem

Opłaty w czynszu

CO, woda, fundusz remontowy

Lokalizacja

Bytom

Opłaty wg liczników

woda

Dzielnica

Miechowice

Rodzaj mieszkania

jednopoziomowe

Rodzaj budynku

blok

Stan lokalu

po remoncie

Ilość pokoi

2

Okna

nowe PCV

Pow. całkowita [m2]

49.80 m²

Instalacje

wymienione

Piętro

1p

Balkon

duży

Ilość pięter w budynku

4

Ilość balkonów

1

Kaucja zabezp.

2900

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Cena/m2

29.12

Powierzchnia użytkowa [m2]

49,8000

Status

aktualna

Rok budowy

1986

Imię i nazwisko

Ania Kotecka tel. 733 015 333

Telefon komórkowy

32 333 80 80

Telefon

733 015 333

E-mail

biuro@vithouse.pl

Opis
Plac zabaw

tak

Widok

park/skwer

Gaz

jest

Woda

ciepła - miejska

Dojazd

asfalt

Otoczenie

las

Ogrzewanie

miejskie

Alarm

nie

Winda

nie

Usytuowanie

dwustronne

Drzwi antywłamaniowe

tak

Ilość kondygnacji

4

Bardzo atrakcyjna cena i oferta .Mieszkanie świeżo po
remoncie !!!!
Oferujemy Państwu do sprzedaży w bardzo atrakcyjnej
cenie , słoneczne, bardzo ładne i ustawne,
dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 49.8m2,
położone na pierwszym piętrze w czteropiętrowym
bloku z lat 80-tych w zielonej i spokojnej dzielnicy
Miechowic.
Lokal jest położony w bloku po termomodernizacji z
zadbaną ,czysta klatką schodowa, zabezpieczona
domofonem.
Mieszkanie składa się z salonu ,sypialni , kuchni z
oknem, łazienki , wc , przedpokoju oraz
piwnicy.Mieszkanie świeżo po remoncie nowa
łazienka,wymienione wszystkie okna na PCV
wychodzące na teren zielony.
Lokalizacja mieszkania jest niezwykle korzystna ,
zapewnia bardzo dobrą komunikację z miastami
ościennymi. Niski czynsz.
W pobliżu znajdują się : szkoła podstawowa z
basenem krytym, fitness , przedszkole, przychodnia,
sklepy , markety Lidl ,Tesco,itd) , poczta , apteki.
Zielona, spokojna okolica - park , tereny zielone ,a
jednocześnie wszędzie blisko.
Opis lokalizacji: Bytom Miechowice, świetnie
skomunikowana dzielnica miasta. W pobliżu szkoły,
przedszkola, tereny rekreacyjne, parki, pełne zaplecze
handlowo - usługowe. Dobre połączenia komunikacją

Pomieszczenia
Ilość pokoi

Zdjęcia

2

miejską z miastami ościennymi.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt i
serdecznie zapraszam do oglądania.
Agent prowadzący: Ania Kotecka Tel. 733 015 333
Pomagamy bezpłatnie w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
Dzięki wieloletniej współpracy z instytucjami finansowymi,mającymi
możliwość przeprowadzenia symulacji kredytowej w kilku bankach
równocześnie, otrzymają Państwo lepsze warunki kredytowe, niż
wnioskując o kredyt samodzielnie.
Gwarantujemy profesjonalną obsługę prawną przy realizacji transakcji.
OFERUJEMY ATRAKCYJNE WARUNKI WSPÓŁPRACY.
Przedstawiona oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego , a jedynie służy informacji.
Więcej ofert na stronie www.vithouse.pl Regulamin oraz zasady
współpracy z naszym biurem dostępne na naszej stronie w zakładce
Regulamin .Pomagamy w załatwieniu kredytu hipotecznego ,
współpracujemy z 21 najlepszymi bankami w Polsce. Dajemy
możliwość pełnej obsługi kredytowej całkowicie za darmo! Zapraszamy
do współpracy!
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