Kot Nieruchomości
Solińska 3/3
603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 63 m2,
RZESZÓW, PROJEKTANT
Cena 465

000 zł

W ofercie sprzedaży ustawne, trzypokojowe mieszkanie w stanie deweloperskim, 62,84m2 z dużym
tarasem.
Jeżeli poszukujesz mieszkania w bezpiecznym, spokojnym, a jednocześnie bardzo dobrze skomunikowanym
miejscu to powinieneś koniecznie zapoznać się z tą ofertą.
Przedstawiamy Państwu mieszkanie o pow. 62,84m2, usytuowane na parterze w pięciopiętrowym bloku w
Rzeszowie na osiedlu Projektant.
W skład mieszkania wchodzą:
- pokój dzienny - 16,44m2
- sypialnia - 13,50m2,
- sypialnia - 10,10m2,
- łazienka - 4,88m2,
- przedpokój - 7,22m2,
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- taras 44,90m2.

W cenie mieszkania nowy nabywca dostanie komórkę lokatorską i miejsce parkingowe
na zewnątrz budynku dostępne tylko dla mieszkańców bloku (zamykane szlabanem).
Nowy budynek, w którym znajduje się to mieszkanie oddany został już do użytku w
2020r, więc prace wykończeniowe możesz rozpocząć już dziś!
Ustawne, trzypokojowe mieszkanie 62,84m2, umiejscowione na parterze niskiego bloku, duży
taras, oś. Projektant, Rzeszów:
- mieszkanie gotowe do wykończenia, oddane do użytkowania w stanie deweloperskim,
- 3 ustawne pokoje,
- mieszkanie dwustronne z ekspozycją okien wschodnio - zachodnią,
- ściany wyszpachlowane i pobiałkowane,
- ogrzewanie miejskie, brak piecyka gazowego,
- ogrzewanie podłogowe w łazience,
- zakup bez podatku 2% PCC,
- sprzedający wystawia fakturę i udziela gwarancji oraz rękojmi,
Cena za mieszkanie to

465000,00 zł.

Możliwość dokupienia miejsca postojowego w garażu podziemnym za dopłata 25 000 - 27 000zł (nie jest to
obowiązkowe).
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: stropodach w odwróconym układzie warstw pokryty papą,
stropy kondygnacji żelbetowe - wylewane, ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych, schody klatek
schodowych i szyby windowe żelbetowe - wylewane, elewacja, docieplenie o grub. 15 cm styropian, stolarka
okienna z szybami zespolonymi z trzema uszczelkami, płytki na balkonach z izolacją systemową. W
mieszkaniach ogrzewanie i ciepła woda dostarczane będzie z sieci cieplnej miejskiej MPEC.
Lokale mieszkalne wykonane są w stanie wykończeniowym obejmującym: drzwi wejściowe
antywłamaniowe, ścianki działowe, instalacje elektryczną, teletechniczną i videodomofonową, instalację wodkan., instalację C.O. z grzejnikami z głowicami termostatycznymi, tynki cementowo-wapienne kat. III, wylewki,
parapety wewnętrzne, drzwi wewnętrzne lokalowe, wentylację mechaniczną wywiewną, ściany szpachlowane i
pobiałkowane.
Atutem tej nieruchomości jest przede wszystkim doskonała położenie – blisko do centrum miasta (4 km do
centrum). Lokalizacja będzie idealna do zamieszkania jak i pod wynajem.
W okolicy pełna infrastruktura handlowo-usługowa, medyczna i edukacyjna, liczne punkty handlowo-usługowe
oraz szybki dojazd do najważniejszych węzłów komunikacyjnych.
Zapraszam do obejrzenia i nabycia nieruchomości.
Preferowani klienci gotówkowi.
Zadzwoń, zobacz i zamieszkaj w swoim nowym mieszkaniu,
Dorota Kot
Tel. 603 518 330
Więcej podobnych ofert znajdziesz w naszej wyszukiwarce na stronie Kot Nieruchomości.
Biuro sprzedaży:
Kot Nieruchomości
ul. Solińska 3/3
35-505 Rzeszów
Tel. 603 518 330
Na życzenie klienta pomagamy w załatwieniu formalności związanych z zakupem, np.:
- kredyt hipoteczny
- notariusz
- rzeczoznawca
- ubezpieczenie
- porady fachowców z branży budowlanej
- kupując z naszym udziałem otrzymasz rabat na materiały budowlane
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Symbol

419/KTN/OMS

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Cena

465 000 PLN

Województwo

PODKARPACKIE

Powiat

rzeszowski

Gmina

RZESZÓW

Miejscowość

RZESZÓW

Kod pocztowy

35-505

Dzielnica - osiedle

PROJEKTANT

Powierzchnia całkowita

63 m2

Powierzchnia użytkowa

63 m

Rodzaj mieszkania

TYPOWE

Rodzaj budynku

NISKI WIELORODZINNY

Rok budowy

2020

Technika budowy

TRADYCYJNA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Powierzchnia łazienek

4, 88

Liczba pokoi

3

Liczba sypialni

2

Parter

TAK

Liczba pięter [wliczając
parter]

5

Ilość poziomów

1

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PODPIWNICZONY

Powierzchnia piwnicy

2 m2

Stan instalacji

NOWA

Forma własności

PEŁNA WŁASNOŚĆ

Winda w nieruchomości

JEST

Energia elektryczna

JEST

Napięcie 400V (siła)

JEST

Podłączony gaz

NIE MA

Podłączony wodociąg

JEST

Podłączona kanalizacja

JEST

Rodzaj kanalizacji

MIEJSKA

Źródło wody

WODA MIEJSKA

Uciążliwość okolicy

UMIARKOWANIE CICHE

Internet

JEST

Telewizja kablowa

JEST

Wideofon

JEST

Drzwi antywłamaniowe

JEST

Czy jest KW

JEST

Garaż

JEST

Liczba miejsc parkingowych

1

Typ parkingu

KOSTKA BRUKOWA

Taras

JEST

Ilość tarasów

1

Powierzchnia tarasu

44, 9

Widok na wschód

JEST

Widok na zachód

JEST

Nr Licencji

22959

Uciążliwości i ograniczenia

BRAK UCIĄŻLIWOŚCI

Komórka lokatorska

JEST

Rozkład mieszkania

DWUSTRONNE

2

Dorota Kot

603 518 330
biuro@kotnieruchomosci.pl
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Więcej ofert na stronie www.kotnieruchomosci.pl

