TORUŃ, STAWKI
Cena:

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

690 000 zł

Powierzchnia:
111 m2

Liczba pokoi:

Piętro:

3

2

Atrakcyjne dwu-poziomowe mieszkanie
Numer oferty

29854

Typ transakcji

Sprzedaż

Cena

690 000 zł
111 m2

Powierzchnia
Cena za m2

6 216 zł / m2

Liczba pokoi

3

OPIS OFERTY
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów przedstawiamy Państwu nową i prestiżową
nieruchomość w Toruniu.
Nowoczesność, styl, jakość, prestiż, to zdecydowanie odpowiednie słowa wyróżniające tą
nieruchomość spośród innych.
Każdy, kto ceni sobie komfort, wysoki standard wykończenia, funkcjonalne rozwiązania
przestrzenne, nowoczesną architekturę, kompleksowe zagospodarowanie terenu oraz
bezpieczeństwo znajdzie tu coś dla siebie.
Takie mieszkanie to oferta dla wszystkich Państwa, dla których komfort i luksus to
nieodzowne elementy udanego wypoczynku w gronie rodzinnym.
Z myślą o przyszłych mieszkańcach osiedla zaprojektowane zostały nie tylko budynki, ale
także tereny zielone z miejscem do wypoczynku i placem zabaw dla dzieci, jak również
naziemna i podziemna infrastruktura, a wszystko po to, aby życie w tym miejscu było
przyjemne i wygodne.
Piękno i styl to także wnętrze budynków. Wysoki standard wykończenia holu i klatek
schodowych tworzą niepowtarzalny klimat, którym będziecie mogli Państwo cieszyć się już
wkrótce.
Prezentowane mieszkanie o powierzchni 110 mkw (160 mkw ze skosami) składa się z dwóch
sypialni, przestronnego salonu, kuchni z wyjściem na 60-cio metrowy taras, dwóch łazienek,
hallu.
Już dziś zapraszam Państwa do zapoznania się z szczegółową ofertą tego doskonałego
miejsca do spędzenia w nim wyjątkowych chwil.
Ewa Cieszyńska
tel.: 885 794 181
mail. e.cieszynska@alfa-investment.pl
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo:
Paweł Dawidowicz licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami 7432
UWAGA!!! Bezpłatnie pomagamy w uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości.
WSPÓŁPRACUJEMY Z WIELOMA BANKAMI.
Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
Więcej ofert na www.alfa-investment.pl
ZAPRASZAMY

KONTAKT
Ewa Cieszyńska

885-794-181

e.cieszynska@alfa-investment.pl

ALFA INVESTMENT N.D.F ul. Grudziądzka 79 (teren CH "BUMAR"), 87-100 Toruń

Oferta wysłana z programu IMO dla pośredników.

