Pobiedziska
Działka (Budowlana) na sprzedaż za 150 000 PLN
pow. 790 m2

189,87 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Polecam Państwu na sprzedaż atrakcyjną działkę budowlaną o
powierzchni 790 m2 położoną w Pobiedziskach. Teren zlokalizowany
na nowo powstającym osiedlu domów jednorodzinnych przy lesie.
Jednocześnie w bardzo bliskiej odległości terenów rekreacyjnych:
Jeziora Biezdruchowo i 200 m od lasu. W odległości 10-15 min. pieszo
znajdują się: dworzec PKP i przystanek PKS oraz centrum miasta:
przedszkole, szkoły, apteki, banki, urząd, kościół, itp. Dobry dojazd
do Poznania (20 km).

Numer oferty:

679423

Prąd:

Tak

Gaz:

Tak

Woda miejska:

Tak

Kanalizacja:

Tak

Miejsce sprzyja rekreacji oraz aktywności ﬁzycznej, w odległości ok.
650 m znajduje się Stadion Miejski w Pobiedziskach, nieco dalej
Centrum Sportów Wodnych Kuwakawake z przestronną plażą oraz
nowo wybudowanymi pomostami.
Wydane warunki zabudowy wydane na teren przed podziałem
umożliwiają na działce budowę domu jednorodzinnego
dwukondygnacyjnego. Przy zakupie występujemy o indywidualna
decyzję o warunkach zabudowy.

Kontakt do doradcy:
Karolina Małecka
tel.: 780-066-795
e-mail: karolina@vendo.nieruchomosci.pl

MEDIA:
prąd
woda
gaz
kanalizacja
W ofercie biura również inne działki z tego terenu o powierzchniach
od 780 m2 do 1180 m2.
POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ.
Chcąc dzielić z Państwem radość wynikającą z zakupu
nieruchomości za naszym pośrednictwem, we współpracy z Leroy
Merlin Swarzędz mamy przyjemność zaoferować:
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- 10% rabatu na zakupy w Leroy Merlin
- projekt - wizualizacja kuchni i łazienki za 1 grosz
- pomoc w pomiarach oraz kosztorys materiałów do realizacji ww.
projektów
- pomoc w montażu i instalacji produktów z Leroy Merlin
- wsparcie Doradcy Klienta przez cały czas trwania zakupów
- pierwsza dostawa za 1zł ( przy zakupach do 1500kg i w pierwszej
strefie od sklepy Leroy Merlin Swarzędz)
- pakiet korzyści z programem DOM
- gwarancję bezterminowego zwrotu produktów
Zamieszczone ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Wynagrodzenie
biura do negocjacji.
Pomagamy również w sprawdzeniu zdolności oraz uzyskaniu
kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości!
Pośrednik odpowiedzialny zawodowo za wykonanie umowy
pośrednictwa: Piotr Zywert (licencja nr: 8031).

Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:
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