Cena łącznie

N
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Cena za m

E
S

Budynek

Apartament

J

J.1

Kondygnacja
Kondygnacja

poza tere

Ścia

Przedstawiona na rysunku aranża
i nie stanowi oferty w rozumieniu
lokali zostały podane na podstaw
wymiary zostaną określone po do

Parter

Parter
3

Liczba pokoi
Liczba pokoi

Miejsce p

4

Cena do 15.09
P19
18 000,00 zł

Miejsca parkingoweP19
Miejsca
parkingowe
P24

P24
18 000,00 zł
86,7 m2
606 033,00 zł

Powierzchnia użytkowa
Powierzchnia
86,7 m2
użytkowa

7,9 m2

Powierzchnia tarasów
Powierzchnia
Biuro sprzedaży:
7,9 m2
tarasów

ul. Rewolucji 1905 r. 49a, 90-215 Łódź

Cena od 16.09
18 000,00 zł
20 000,00 zł
18 000,00 zł
20 000,00 zł
606 033,00 zł
640 713,00 zł
Numer telefonu:
535 878 535

Ko
ko

112,0 m2

Powierzchnia ogrodu
Powierzchnia
112,0 m2
ogrodu

Przedstawione na stronie internetowej www.apartametyzolnierska.eu w przedmiotowym formularzu wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie
Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej/w przedmiotowym
z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Wykorzystywanie danych lub materiałów w jakimkolwiek celu wymaga każdoraz
Żołnierska spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 49a. W razie zapotrzebowania na ww. materiały prosimy o kontakt na adres: kontakt@apartamntyzolnierska

Przedstawiona oferta cenowa ma jedynie charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 201

Cena łącznie

Cena do 15.09

Cena łącznie
N
W

642 033,00 zł

od 16.09
64 2Cena
033,00
zł

680 713,00 zł

Cena za m : 6 490,00 zł / piętro; 6 990,00 zł / parter
2

E

Miejsce postojowe: 12 000,00 zł / przy ogrodzeniu

poza terenem; 18 000,00 zł / na terenie nieruchomości
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Biuro sprzedaży:
ul. Rewolucji 1905 r. 49a, 90-215 Łódź

Numer telefonu:
535 878 535

Kontakt e-mail:
kontakt@apartamentyzolnierska.eu

Przedstawione na stronie internetowej www.apartametyzolnierska.eu w przedmiotowym formularzu wizualizacje, animacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty ani zapewnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą ulec zmianie na etapie realizacji. Wszelkie informacje i dane zawarte na niniejszej stronie internetowej/w przedmiotowym formularzu podlegają ochronie praw autorskich, zgodnie z ustawą
Żołnierska spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 49a. W razie zapotrzebowania na ww. materiały prosimy o kontakt na adres: kontakt@apartamntyzolnierska.eu
Przedstawiona oferta cenowa ma jedynie charakter poglądowy, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1145. z późn. zm.).

