ZABRZE
FLORIANA M-2, 67 m2, 175 tys.
Mieszkanie
na
parterze
w
kamienicy, idealne pod działalność.
Do remontu. 2 pokoje, kuchnia,
łazienka. Czynsz ok.300 zł.
Tel. 0531-779-933
ZABORZE M-4, 70m2, 170 tys.

KLONOWA, M-5, 73 m2, 195 tys.
Mieszkanie na 3 piętrze w wieżowcu
składa się z 4 pokoi, widnej kuchni,
łazienki, wc, dużego balkonu.
Czynsz ok. 600 zł z co i funduszem.
Tel. 0793-993-293

GLIWICE

3 100 000 zł
Kamienica 3-kondygnacyjna. Parterfunkcjonujący
lokal
usługowo
handlowy- 150m2 w układzie 3
dużych pomieszczeń, zaplecza,
toalet itp. Pierwsze piętro- 5
pomieszczeń, łazienka i korytarz,
łącznie ok. 120m2. Piętro drugie 2
niezależne mieszkania po 60m2
każde. Strych z możliwość adaptacji
na cele mieszkalne lub biurowe.
Tel. 0796-203-097

KNURÓW
tel. 0793-679-367

m2,

BRZOZOWA , M-2, 31
89 tys.
Mieszkanie na 2 piętrze w niskim
bloku, składa się z pokoju, kuchni
oraz łazienki z wc. CO Mieszkanie
do odświeżenia. Czynsz ok. 150zł.
Tel. 0796-203-097
Mieszkanie na 7 piętrze bloku.
Mieszkanie składa się z trzech
pokoi, łazienki, osobnego WC,
przedpokoju, kuchni i balkon.
Czynsz to ok. 590 zł na który
składają się co, gaz, fundusz
remontowy, wywóz śmieci, domofon,
winda itd. Dodatkowymi plusami są:
bliskość
Drogowej
Trasy
Średnicowej, sklepów, banków, stacji
benzynowych, szkół.
Tel. 0531-779-933
URBANA, M-4, 93 m2, 234 tys.
Mieszkanie na 3 piętrze w
kamienicy. Składa się z 3 pokoi,
dużej
kuchni
z
oknem,
pomieszczenia
gospodarczego,
łazienka
z wc, przedpokoju,
balkonu, ogrzewanie elektryczne,
Czynsz ok. 250 zł z funduszem
remontowym.
Tel. 0793-993-293

ZYGMUNTOWSKA, M-3, 50 m2, 179 tys.

M-3 Jagiełły, 37 m2,
M-3 Sienkiewicza, 53.5 m2, blok.
M-3, Pocztowa 50 m2, stan idealny,
do zamieszkania,
M-3 Łokietka, 54 m2, stan dobry,
do odświeżenia,
M-4 St. Batorego, 52 m2,
M-4 Sz. Szeregów, 59 m2, 179 tys.
M-4 Mieszka I, 55 m2,
do zamieszkania, 171 tys.
M-5, Piłsudczyków 71 m2 (zdj.)

Mieszkanie na 4 piętrze. Meble
kuchenne oraz sprzęt AGD w cenie.
Szafa zabudowana w pokoju w
cenie, okna typu PCV, miejsce
parkingowe w garażu podziemnym,
budynek monitorowany. Czynsz ok.
350zł.
Tel. 0796-203-097
KAMIENICA OK. RYNKU, 500 m2,

M-5, K. Wielkiego 70 m2, stan b. d.
DZIAŁKA BUD. Ul. Michalskiego,
1433 m2. ogrodzona, uzbrojona.
BUDYNEK BIUROWO/SZKOLNY,
do 1433 m2 różne metraże, wynajem

