KNURÓW

ZABRZE

M-2 CENTRUM, 36 m2, 109 tys.
Mieszkanie na 3 piętrze w niskim
bloku. Lokal składa się z 2 pokoi i
kuchni zabudowanej w aneksie oraz
łazienki z w-c. Okna - wymienione,
PCV.
Łazienka
z
wanną,
wykafelkowana.
Ogrzewanie
gazowe. Lokal do odświeżenia. Do
mieszkania przynależy piwnica.
Czynsz około 320 zł dla czterech
osób.
M-4 ZABORZE, 54 m2, 160 tys.
Przestronne, ustawne mieszkanie z
balkonem
na 4 piętrze w
czteropiętrowym bloku. Podwójny
przedpokój wyłożony boazerią, z
zabudową na buty oraz garderobę.
Kuchnia ustawna, widna, do
odświeżenia. Łazienka wspólna z
WC częściowo wykafelkowana.
Okna nowe, plastikowe wymienione
w 2010 roku. Do mieszkania należy
duża piwnica. W cenie mieszkania
garaż blaszany 100m od domu.
Czynsz wraz z zaliczkami i
funduszem remontowym ok. 320 zł
dla 3 osób.

tel. 793-679-367

doświetlone, ustawne. Na ścianach
znajdują się tapety, tynk strukturalny
oraz panele, na podłodze panele
oraz kafle. Łazienka oraz toaleta
wyłożone są płytkami ceramicznymi.
Duża widna kuchnia na wyposażeniu
której pozostają meble wzorowane
stylistyką na marce RUST Group
wraz z wyposażeniem. Umeblowanie
pozostałych pokoi wliczone w cenę
mieszkania (meble w pokoju
dziecięcym marki VOX). Wszystkie
okna nowe plastikowe, drzwi
wejściowe
wymienione,
antywłamaniowe. W przedpokoju
oraz sypialni pozostają dwie
praktyczne szafy w zabudowie.

GLIWICE
tel. 531-81-51-51

LOKAL GASTRONOMICZNY

M-3 SIENKIEWICZA, 50,5 m2,
do zamieszkania
M-3 ARMII KRAJOWEJ, 43 m2
M-3 MIESZKA I, 43 m2,
do odświeżenia
M-3 STWOSZA 38 m2,
do odświeżenia
M-3 K. WIELKIEGO, 40 m2, 3 piętro

M-4 ST. BATOREGO, 47 m2,
do odświeżenia
M-5 K. WIELKIEGO 70 m2,
stan b. d.
M-5 SZPITALNA, 64,5 m2, 230 tys.
stan dobry
M-5 PIŁSUDCZYKÓW 71 m2
M-5 ZIĘTKA, 73 m2, 228 tys.
OKAZJA!

M-4 ZABORZE, 63 m2, 199 tys.
do wynajęcia 116 m2, 3500 netto/m-c
M-3 ZATORZE, 145 tys.
atrakcyjna cena, od zaraz
793-99-32-93
M-4 ZATORZE , 222,9 tys.
cicha okolica,
793-99-32-93
Piękne i słoneczne mieszkanie w
doskonałej lokalizacji. Mieszkanie o
bardzo ergonomicznym układzie,
rozkładowe. Pokoje duże, dobrze

M-2 SIENKIEWICZA, 36 m2

............................................

tel. 531-77-99-33

M-4 TRYNEK, 52 m2, 200 tys.
blisko centrum
DOM CAŁOROCZNY, Taciszów,
1860 m2 działka, 200 m od jeziora.

M-5 UŁANÓW, 72 m2
2 piętro, niski blok, balkon
M-5 ŁOKIETKA, 65 m2,
DOM JEDNORODZINNY
Farskie, 127 m2, działka 760 m2
DZIAŁKI BUDOWLANE
ul. Rybnicka i Michalskiego

KNURÓW - 793-99-32-93:
M-3 OKAZJA, OD ZARAZ, 153 tys.
M-4 IDEALNY STAN, 238 tys.
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