Оферта № 276027
19.08.2019

Продава ДВУСТАЕН апартамент, град Варна, ж.к.
Възраждане 3, 62 кв. м, € 39 800 (€ 642 на кв. м)

Къде се намира: в кв. Възраждане 3, с лесен и бърз достъп от бул. "Христо
Смирненски".
Отстояния: ц ентъра на града - 4 км
Апартамент: 12
Площ: 62 кв. м
Етаж: 3-ти
Брой етажи: 5
Спални: 1
Бани: 1
Балкони/тераси: 1
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2016
Етап на строителство: акт 14 (завършен
груб строеж)
Пусков срок: юни, 2017 г.
Отопление: на ток
Изложение: юг
Преход: непреходен
Дограма: PVC
Ново строителство
Без обзавеждане
Продавам изгодно няколко двустайни апартамента в бутикова нова сграда в кв.
Възраждане 3. В района има множество магазини, търговски комплекси, детска градина,
училище. Транспортните връзки са удобни по бул. Христо Смирненски.
Сградата е пет етажна, с модерна фасада и представителни общи части. Ще бъде
монтиран хидравличен асансьор от висок клас. Разполага с открит паркинг за
автомобили. Околоблоковото пространство се облагородява и озеленява.
Пусковият срок на обекта е месец декември 2016-та г.
Всички апартаменти са завършени на фина гипсова шпакловка и нивелирана замазка,
подготвени за полагане на настилки. Ще бъдат монтирани интериорни MDF врати и
качествена PVC дограма. Входните врати са блиндирани. Довършителните работи в
санитарните помещения ще бъдат извършени за сметка на инвеститора, с предоставени
от клиента материали.
Апартаментът, който презентирам с тази оферта, се състои от антре с вграден
гардероб, просторна дневна, обединена с кухня и трапезария, самостоятелна спалня,
светла баня с тоалетна и голям балкон с достъп от дневната.
Предлагаме още:
възможности за банково кредитиране при много изгодни условия;
довършителни работи и интериорен проект за обзавеждане;

отстъпки при закупуване на мебели и оборудване.
Предлагаме доверително и други проекти за жилища ново строителство в района.
Можете да разчитате на нашата професионална компетентност и на съвет при избора
на най-подходящия за Вас имот, съобразно Вашите нужди и изисквания.

Лице за контакт
Контактен център
Администратор
Тел.: 052 600675; 0895525906

