Оферта № 315880
18.08.2019

Продава ТРИСТАЕН апартамент, град Варна, кв.
Левски, 117.05 кв. м, € 86 500 (€ 739 на кв. м)

Къде се намира: в близост до Техническия университет, над стадион Варна.
Отстояния: главен булевард - 50 м, университет - 250 м
Апартамент: 4
Сграда: 1
Секция: А
Площ: 117.05 кв. м
Застроена площ: 100.08 кв. м
Етаж: 2-ри (1-ви етаж над гаражи)
Брой етажи: 10
Спални: 2
Бани: 1
Балкони/тераси: 3
Разсрочено плащане
Вид строителство: тухла
Година на строителство: 2019
Етап на строителство: кота корниз
(изграден покрив)
Пусков срок: 03.2020
Отопление: на ток
Изложение: изток, юг
Преход: непреходен
Дограма: PVC
Ново строителство
С асансьор
Без обзавеждане
Непреходен
Предлагам за продажба апартаменти, паркоместа и гаражи в строяща се модерна сграда,
която се намира в кв. Левски, близо до Технически университет - Варна и МБАЛ Св.
Марина. Местоположението е комуникативно, до ц ентъра на града и кварталите се
стига бързо.
Сградата е прец изно проектирана от опитни архитекти, а строителната компания е с
отлична репутац ия и доказан опит в строителството. В два входа, на 10 етажа, са
проектирани 65 различни като разпределение и изложение жилища. От повечето
апартаменти ще се разкрива гледка към морето и Варненското езеро.
Апартаментът, който представям с тази оферта, се състои от дневна, обединена с
кухненска част и трапезария, две самостоятелни спални, баня с тоалетна, отделна
тоалетна, складово помещение и три балкона.
Ще се предава без довършителни работи (на шпакловка и замазка).
За удобство на живеещите са предвидени подземни паркоместа и гаражи.
Възможно е договаряне на индивидуални схеми на изплащане за всеки завършен
етап на строителство. Предлагаме изгодни условия за ипотечно кредитиране с
минимално самоучастие.

За да получите планове, етажни разпределения, актуални цени на свободните
апартаменти, както и друга подробна информация относно проекта, моля
използвайте формата за контакт с агента.

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

