Rodzinny apartament w Sarbinowie 300 metrów od morza
nr oferty: PAH-200

Sarbinowo, woj. zachodniopomorskie
CENA brutto:

850 000 PLN
powierzchnia:

78.1 m2

liczba pokoi:

3

piętro:

2

typ oferty:

na własny użytek

termin ukończenia:

gotowe

grunt:

użytkowanie wieczyste

rok budowy:

2010

cena miejsca postojowego:

20 000 PLN

Prowizję kupującego pokrywa
sprzedający
Cena brutto za metr
kwadratowy

NIE

10 900

Kontakt:
Property & Homes Sp. z o.o.

tel: 663-532-265

61-758 Poznań

mail: kontakt@propertyhomes.pl

ul. Garbary 67/402

www.propertyhomes.pl

Opis:
Tylko u nas! Zapraszamy inne biura do współpracy.
Szczegóły dotyczące lokalu:
lokal mieszkalny o powierzchni 78,08 mkw.
II piętro (winda cichobieżna)
salon z aneksem kuchennym, 2 sypialnie, łazienka z wc, oddzielne wc dla gości
balkon od strony południowej
do lokalu przynależy miejsce postojowe (+20 000 PLN brutto) na wygrodzonym terenie
pełne wyposażenie w cenie apartamentu: meble na wymiar: szafa dwuskrzydłowa w korytarzu, wyposażony
aneks kuchenny, łóżka podwójne i pojedyncze, stół i krzesła, stolik i krzesła zewnętrzne - obrazy ze zdjęć i
wirtualnej wizyty oddają stan rzeczywisty wyposażenia
zakup na użytek własny lub pod wynajem
miesięczne koszty utrzymania 495 PLN (zawiera: fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnej zaliczkę
na wodę oraz śmieci), dodatkowo - energia elektryczna według zużycia
ogrzewanie i podgrzanie wody na prąd
podana cena jest ceną brutto
lokal do wydania od zaraz
Szczegóły dotyczące budynku:
trzypiętrowy apartamentowiec z 2010 roku
w budynku winda
miejsca parkingowe przypisane do apartamentu na ogrodzonym terenie
doskonała lokalizacja nieruchomości, 5 minut spacerem do promenady i plaży

Zobacz apartament za pomocą wirtualnego spaceru!
Zapraszam do kontaktu!
Dysponuję kluczami do lokalu.
Karolina Król
726 131 980
karolina.krol@propertyhomes.pl

Informujemy, że w Property & Homes Klient kupujący ponosi koszt wynagrodzenia pośrednika w wysokości 3%
netto od ceny sprzedaży nieruchomości, poza ofertami oznaczonymi parametrem "TAK" na naszej stronie
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internetowej przy informacji "Prowizję Kupującego pokrywa sprzedający" lub "Prowizję Kupującego pokrywa
deweloper".

WSPÓŁPRACUJEMY RÓWNIEŻ Z INNYMI BIURAMI PRZY SPRZEDAŻY OFERT Z RYNKU WTÓRNEGO
- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. informuje, że dane zamieszczone w ofercie mają wyłącznie charakter informacyjny
i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią oferty w postaci
elektronicznej w rozumieniu art. 66 ¹ Kodeksu cywilnego.
PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. informuje, że dane w ofercie nie stanowią usługi doradztwa finansowego,
prawnego i podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących podjęcia decyzji
inwestycyjnej.
PROPERTY & HOMES Sp. z o.o. dołożyło należytych starań, aby zamieszczone w ofercie informacje były rzetelne i
oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności.
Materiał opracowany i prezentowany w ofercie ma charakter wyłącznie informacyjny a ryzyko wykorzystania
informacji zamieszczonych w ofercie, w zakresie podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie odbiorca oferty.
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