Poznań, Stare Miasto, Aleja
Niepodległości

Cena 273 456 PLN

Mieszkanie na sprzedaż, 25 m2

10 800 PLN

Nawra & Morgan
Tel.: 61 8226 226
biuro@nawramorgan.pl

Aleja Niepodległości, mieszkanie 25,32 m2
273 456 zł, 10 800 zł/1 m2, pokoje: 1
SPRZEDANE
Kupujący zwolniony z opłaty 2% PCC
Klasyczna, zabytkowa kamienica z 1920 r. mieszczący 27 apartamentów o
wyjątkowym charakterze.
Co zyskasz wybierając Niepodległości 22?
- Wyjątkowe miejsce z niecodziennym klimatem
- Codzienność w zachwycającym otoczeniu stylu i designu
- Nowoczesność i funkcjonalność
- Życie w okolicy zacisznej, lecz bliskiej
Idealna oferta dla osób chcących mieszkać w Centrum miasta jak również dla
osób poszukujących nieruchomości na wynajem - doskonałe zarówno na krótki
jak i długi najem.
W budynku dostępne są apartamenty o powierzchniach od 25,03 m2 do 51,66 m2
na parterze, I oraz II piętrze.
Planowany termin ukończenia prac to IV kwartał 2021 roku.
Lokale oddawane są w standardzie developerskim obejmującym:
- nowe okna (drewniane od frontu, PCV od strony podwórza) ;
- nowe drzwi wejściowe firmy POL-SKONE;
- elektroniczne zamki do mieszkań firmy Onity;
- nowe grzejniki;
- nowe instalacje: elektryczną, grzewczą oraz wodną i kanalizacyjną;
- tynki maszynowe na ścianach;
- posadzki z zaprawy cementowej zatarte na gładko, z izolacją posadzkową ze
styropianu, wylewka samopoziomująca;
- wideofony 2N® INDOOR COMPACT
Ogrzewanie z centralnej kotłowni.
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Możliwość dokupienia komórki lokatorskiej.
Część apartamentów będzie posiadała balkon - widok z okien od frontu na
miasto i Park Chopina.
Największym atutem inwestycji jest przede wszystkim prestiżowa lokalizacja. W
pieszej odległości znajdują się najpopularniejsze atrakcje turystyczne Poznania:
Plac Wolności, Stary Rynek, Zamek, teatry, liczne restauracje, kawiarnie, sklepy,
uczelnie wyższe.
Pomagamy w uzyskaniu najkorzystniejszego kredytu na zakup tej nieruchomości.
Zapraszamy serdecznie do kontaktu w celu zapoznania się ze szczegółami
inwestycji oraz rozkładem poszczególnych mieszkań.
Kontakt:
Karina Kononenko (lic. zaw. 25033)
+48 537 610 225
Biuro sprzedaży:
JMK Kosmaczewscy nieruchomości
Libelta 26 w Poznaniu.

Numer oferty w Locumnet: 37510135
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