Оферта № 282473
23.11.2020

Тристаен апартамент, кв. Левски, 87.92 кв. м, € 69 900
(€ 795 на кв. м)

Локация: близо до бул. Васил Левски и II-ри корпус на ВИНС.
Отстояния: аптека - 50 м, главен булевард - 200 м, детска градина - 500 м, супермаркет
- 300 м
Апартамент: 1
Площ: 87.92 кв. м (застр. площ + ид.
части)
Застроена площ: 75.62 кв. м
Етаж: 2-ри (1-ви етаж над магазини)
Брой етажи: 6
Спални: 2
Бани: 1
Балкони/тераси: 2
Разсрочено плащане
Вид строителство: стоманобетонна
конструкц ия с тухлена зидария
Етап на строителство: одобрен проект
Пусков срок: 12.2020
Отопление: на ток
Изложение: югоизток, югозапад
Преход: непреходен
Дограма: PVC
Непреходен
Предлагаме на много добри ц ени апартаменти в най-предпочитаната част на кв.
Левски, близо до бул. Васил Левски и II-ри корпус на ВИНС.
Строителството започва сега, Акт 16 до 12.2018-та година!
Изключително качествено и ефективно строителство от строително инвестиц ионна
компания с опит.
Апартаментът, който предлагам е тристаен, със застроена площ 76 кв. м.
Разпределението включва коридор, дневна зона, обединена с кухня и трапезария, две
спални, гардеробна, баня с тоалетна, два балкона.
Възможни са и архитектурни промени в проектираните апартаменти по време на
строителството. Сега е моментът да заявите спец ифичните си изисквания за площ,
брой, разположение и конфигурац ия на помещенията, съобразно вашите нужди.
Сградата ще бъде развита на шест етажа, с красива и модерна фасада, луксозни общи
части и съвременен надежден асансьор. Разпределенията са удобни и функц ионални.
Проц ентът общи части е много добре оптимизиран. Предлагат се без довършителни
дейности, с поставени входни врати.
Предлагаме още:

гъвкави схеми на плащане;
ипотечно кредитиране при най-добрите условия в момента;
довършителни работи по Ваше задание;
интериорен проект за довършителни работи и обзавеждане;
отстъпки при закупуване на мебели и обзавеждане;
Представените имоти по-долу не изчерпват изц яло възможностите за закупуване на
имот в сградата - възможно е да има и апартаменти, които не са обявени. Моля,
свържете се с мен за подробна информац ия.
Предлагаме и други апартаменти в района. Можете да разчитате на нашата
професионална компетентност и на съвет при избора на най-подходящия за Вас имот.

Лице за контакт
Контактен център
Агент недвижими имоти
Тел.: 0883948470

