Nieruchomości eFasada
Bydgoska 13, 41-214 Sosnowiec
tel. fax.
e-mail:
www.efasada.pl

Informacje ogólne

Nieruchomość

Oferta nr

EFS-MW-210

Opłaty wg liczników

woda, CO, prąd

Rodzaj

wynajem

Rodzaj mieszkania

apartament

Lokalizacja

Katowice

Stan lokalu

do wprowadzenia

Dzielnica

Dolina Trzech Stawów

Okna

nowe PCV

Rodzaj budynku

apartamentowiec

Instalacje

wymienione

Ilość pokoi

2

Ilość balkonów

1

Pow. całkowita [m2]

42.00 m²

Powierzchnia działki [m2]

0.00

Piętro

6p

Rok budowy

2017

Cena/m2

50.00

Status

aktualna

Imię i nazwisko

Anna

Telefon
E-mail

507075165
a.jokiel@efasada.pl

Pomieszczenia
Ilość pokoi

2

Typ kuchni

z zabudową kuchenną

Podłoga kuchni

deski

Zdjęcia

Opis
Plac zabaw

nie

Widok

las

Otoczenie

las

Ogrzewanie

miejskie

Alarm

nie

Winda

tak

Tarasy

taras duży

Usytuowanie

jednostronne

Drzwi antywłamaniowe

nie

Polecamy do wynajęcia nowoczesny, dwupokojowy apartament na
prestiżowym, zamkniętym Osiedlu Francuska Park. Apartament o
powierzchni 41 m2 składa się z salonu z wyjściem na taras oraz
aneksu kuchenneo, niezależnej sypialni. W salonie wygodna,
rozkładana sofa oraz meble RTV, w kuchni nowoczesne meble z
nowym zabudowanym sprzętem AGD (lodówka, zmywarka, płyta
grzewcza, okap, piekarnik). Sypialnia wyposażona w przestrzenną
szafę oraz duże podwójne łóżko . Łazienka z toaletą z prysznicem.
Mieszkanie w całości wykończone wysokiej klasy materiałami,
zaaranżowane w nowoczesnym i funkcjonalnym stylu.
Opcjonalnie do wynajęcia miejsce parkingowe do wyłącznego użytku
najemcy w garażu podziemnym bezpośrednio pod budynkiem oraz
komórka lokatorska .
Głównym atutem mieszkania jest doskonała lokalizacja - jednoczesna
bliskość centrum miasta oraz malownicze położenie w sąsiedztwie
kompleksu parkowo-leśnego przy Dolinie Trzech Stawów.
Najbliższa okolica: tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe, galeria 3
Stawy restauracje.
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się: Katowice Green
Park, przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe (Uniwersytet Śląski ,
Uniwersytet Ekonomiczny oraz Politechnika), biurowce( IBM,
Capgemini).
Położenie inwestycji zapewnia również świetny dojazd do głównych
węzłów komunikacyjnych (autostrada A4, droga ekspresowa 86)
Polecam i zapraszam do oglądania.!!!

Oferta godna Uwagi ze względu na Prestiż i LOkalizację.
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