LUBLIN, CZUBY
Cena:

399 000 zł

Powierzchnia:
55,34 m2

Liczba pokoi:

Piętro:

3

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty

421

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena
Powierzchnia
Cena za m2

399 000 zł
55,34 m2
7 210 zł / m2

Liczba pokoi

3

OPIS OFERTY
Oferujemy na sprzedaż trzy pokojowe mieszkanie w zielonej części dzielnicy Czuby przy ul.
Ułanów. Mieszkanie spełni oczekiwania osób, które chcą mieszkać na kameralnym osiedlu i
jednocześnie mieć szybki dostęp do pełnej infrastruktury. Będzie odpowiedni dla rodziny,
pary lub pod inwestycję.
OPIS MIESZKANIA
Mieszkanie położone jest na trzecim piętrze w niskim bloku bez windy na ul. Ułanów.
Powierzchnia mieszkania wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 60mkw.
Nieruchomość składa się z salonu połączonego z kuchnią, dużej sypialni, pokoju dla dziecka
oraz łazienki z wc. Na podłodze położony jest parkiet dębowy. Rozkład mieszkania jest na
wschód i zachód dzięki temu jest jasne i przewiewne. Okna wychodzą na zieleń i osiedlowe
alejki. W pobliżu tereny zielone oraz liczne miejsca parkingowe. Do mieszkania przynależy
piwnica.
LOKALIZACJA
Dzielnica Czuby charakteryzuje się bardzo dobrze rozwinięta infrastrukturą oraz dobrym
dojazdem do centrum miasta. W pobliżu znajdziemy sklepy, centrum handlowe Orkana,
Lidl, Biedronkę, apteki, szkoły, przedszkole. W pobliżu zlokalizowany jest również wąwóz z
terenami rekreacyjnymi.
KOSZTY
Budynkiem zarządza Spółdzielnia Kolejarz. Czynsz wynosi 556 zł. W czynsz wliczone jest
ogrzewanie i woda.
INFORMACJA O DNIU POKAZOWYM
To atrakcyjne mieszkanie można obejrzeć i złożyć ofertę zakupu podczas dnia pokazowego
w najbliższą środę po uprzednim umówieniu się na godzinę. Już dziś zadzwoń i zarezerwuj
miejsce.
Opiekun oferty: Monika Czerska-Lipnicka 781 206 610
INFORMACJA O KOSZTACH TRANSAKCJI Do ceny nieruchomości należy doliczyć koszty
notarialne, podatek PCC oraz koszty obsługi transakcji. Oferta na wyłączność biura
nieruchomości Onesto Broker.
Zapraszam również do odwiedzenia naszego oddziału w Lublinie przy ulicy Franciszka
Stefczyka 30/6.

KONTAKT
Monika Czerska-Lipnicka
781206610

czerska.lipnicka@onestobroker.pl

ONESTO BROKER ul. Stefczyka 30/6, 20-151 Lublin
Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników (https://www.imo.pl).

