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Centrum, Łukaszewicza

Powierzchnia1:

120.95 m2
Cena:

846500 zł
Cena za m2:

6999 zł
Opłaty:

690 zł/mc
Ilość pokoi:

4
Piętro:

2/3

Centrum, Łukaszewicza, mieszkanie na sprzedaż
Przedstawiam na sprzedaż bardzo przestronne oraz klimatyczne mieszkanie w miejskiej kamienicy z cegły przy ul.
Łukaszewicza w Poznaniu. Mieszkanie znajduje się na drugim piętrze z trzech, ma powierzchnię niemal 121 m2 w skład
której wchodzi: 4 niezależne pokoje, niezależna kuchnia, łazienka, spiżarnia, garderoba oraz hall. Wszystkie pomieszczenia
z oknem! Istnieje możliwość zmiany rozkładu pomieszczeń! Lokal połączony z dwóch niezależnych mieszkań.
Przeprowadzony został generalny remont, wymieniona instalacja wodno – kanalizacyjna, przyłącze elektryczne trójfazowe,
ogrzewanie CO gazowe (kocioł dwufunkcyjny, CO i ciepła woda). Wysoki standard wykończenia, wysokie pomieszczenia –
2,80 m co niewątpliwie jest ogromnym atutem nieruchomości. Na podłogach położone są panele oraz kafelki, okna
plastikowe. Południowa oraz zachodnia ekspozycja okien sprawia, że mieszkanie jest optymalnie doświetlone. Dużym
atutem jest również piwnica (ok.12m2), która przynależy do lokalu. Zadbana klatka schodowa, piękna zieleń na podwórzu,
przyjemne sąsiedztwo. Na terenie obiektu znajdują się garaże – możliwość zakupu bądź wynajmu – we własnym zakresie.
LOKALIZACJA:
Najbliższa okolica to pełna infrastruktura handlowo-usługowa, w tym Biedronka, Żabka, czy apteka po drugiej stronie ulicy.
Przed budynkiem jest dużo miejsca, gdzie można zaparkować. W bliskiej okolicy znajdują się również szkoły, przedszkola
oraz Rynek Łazarski. Dużym atutem jest również bliskość dojazdu do dworca kolejowego oraz Targów Poznańskich. Bardzo
blisko do ulicy Hetmańskiej i przystanków tramwajowych.
INFORMACJE DODATKOWE:
Opłaty na rzecz wspólnoty ok. 690 zł.(przy 4 osobach) w tym zawarte są: koszty administracji, woda, śmieci. Dodatkowo
płatny prąd oraz gaz wg zużycia. Powyższe informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66, par. 1 Kodeksu
Cywilnego.
Gorąco polecam oraz zapraszam na prezentację!
Anna Wrona
Home Empire

#domofon #komórka lokatorska
#niezależna kuchnia #piekarnik
#pralka #zmywarka
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