Оферта № 381753
01.12.2020

Тристаен апартамент, кв. Манастирски ливади, 165 кв.
м, € 240 000 (€ 1 455 на кв. м)

Площ: 165 кв. м
Брой етажи:

Етаж:
Вид строителство: стоманобетонна
конструкц ия

Отопление: Газ - ц ентрално
Имаме удоволствието да ви представим прекрасен апартамент намиращ се на
ц ентрално място на един от най-бързо развиващите се булеварди сред множество нови
и луксозни сгради. Сградата, в коята е разположен апартамента се намира на булевард
България №106 и е с ТОП локац ия – в близост до МОЛ България, спирки на различни
автобуси, разнообразие от магазини, заведения и каквото друго пожелаете. Отличното
местоположение на апартамента ви позволява за минути да достигате до
Околовръстен път и ц ентралната част на София. Сградата е от затворен тип,
предлагаща удобство и комфорт, съчетани с елегантна визия и стил - на разположение
на обитателите има грижливо поддържани зелени площи и 24 контрол на достъп за
външни посетители. Апартамента се намира на 11-ти етаж от общо 17 етажа и е със
спираща дъха гледка към Витоша. Сградата е проектирана с монолитна стоманобетонна
конструкц ия съгласно най-съвременните единни европейски строителни нормативи
ЕВРОКОД. Апартамента е напълно обзаведен като съчетава в себе си лукс, уют и
спокойствие. Всички поставени уреди са от висок клас, като имате два вида възможност
за отопление – климатик и газ. Обща застроена площ на жилището е 165,35 кв.м., като
от тях 131,75 кв.м. чиста площ и се състои от антре, дневна с кухненски бокс, две
големи спални, баня с тоалетна, отделна тоалетна, склад и две просторни тераси. Цена
на апартамента е 240 000 евро, като вие може допълнително да закупите две подземни
парко места за сумата от 14 000 евро всяко едно от тях. Апартамента се предлага с
отделен склад на ц ена от 3 500 Евро.
При проявен интерес от ваша страна може да се свържете с нас на тел: 02/4263648 или
GSM 0883 31 00 06.

Лице за контакт
Частно лице
Тел.: 0883310006

