Gdynia, Pogórze - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 474865.00 zł
Zdjęcie

Dane agenta
Imię i nazwisko

J&A Grzegrzółka

Telefon komórkowy

532278733

j.a.grzegrzolka@homefinancecorp.pl

Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty
Symbol oferty
Lokalizacja

Opis

Rodzaj budynku

Sprzedaż apartamentu realizowana bezpośrednio od dewelopera – bez
prowizji dla agencji i podatku PCC!

Pow. całkowita [m2]

Apartament idealny dla rodziny z dziećmi w nowoczesnym, przyjaznym
mieszkańcom i najbardziej prospołecznym osiedlu, które powstaje na
terenie rejonu Gdyni Północnej - Pogórza.
Udogodnienia: na osiedlu znajdują się lokale usługowe oraz
przedszkole. Bogata infrastruktura zapewniająca wiele atrakcji
umożliwiających zabawę, integrację międzysąsiedzką i wspólne
spędzanie czasu wszystkim grupom wiekowym – od pełnego energii
ruchu na świeżym powietrzu po relaks i wyciszenie.
Zadaszona wiata z atrakcjami, takimi jak gry zręcznościowe czy
stanowiska do gier planszowych, trasy dla rolkarzy i rowerzystów, boisko
wielofunkcyjne, siłownia zewnętrzna oraz strefa crossfit; dla
najmłodszych: ścianka wspinaczkowa, skate park, pająk z lin oraz pingpong, domek dla dzieci dający możliwość zabawy w deszczowe dni, dla
starszych -strefa relaksu, która znajdować się będzie bezpośrednio w przy
oczku wodnym, tyrolka, amfiteatr, zielnik, zielony labirynt, grządki uprawne,
dolina kwiatów, szachy oraz ślimak.

użytkowa [m2]

Dla Naszych klientów oferujemy również usługi wykończenia wnętrz
oraz doradztwa kredytowego eksperta finansowego z długoletnim
doświadczeniem we współpracy z wszystkimi dostępnymi bankami na
rynku.
Mieszkanie sprzedawane jest w standardzie deweloperskim; w ofercie
zamieszczone są realizacje wykończenia Naszych dotychczasowych
klientów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu
telefonicznego
Izabela
tel. 609 644 609

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

HFC-MS-1323
Gdynia, Pogórze
apartamentowiec
65,05 m²

Powierzchnia
65,05 m²

Liczba pokoi

3

Cena

474 865 PLN

Cena/m2

7300.00 PLN

Nieruchomość
Standard
Stan lokalu
Okna

deweloperski
PCV

Balkon

jest

Winda

tak

Tarasy

taras

Pomieszczenia
Liczba pokoi

3

