Baranowo, ul. Biała
Działka (Budowlana) na sprzedaż za 439 000 PLN
pow. 660 m2

665,15 PLN/m2

Opis nieruchomości:

Dodatkowe informacje:

Biuro Obrotu Nieruchomościami MD Broker zaprasza do
zapoznania się z ofertą:

Numer oferty:

MDBroker430181

Kontakt do doradcy:
iuro Obrotu Nieruchomościami MD Broker zaprasza do zapoznania
się z ofertą:
Jeśli chcecie Państwo zamieszkać w wolno-stojącym domu, w
eleganckiej i spokojnej okolicy blisko Poznania to proponujemy
rodzinne, zamknięte osiedle w Baranowie.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedaży lub zamiany działki
w okolicy ulicy Białej. Atrakcyjne położenie, bliskość jeziora, terenów
rekreacyjnych, sklepów, szkół , przedszkoli- sprawia ,że oferta ta jest
szczególnie atrakcyjna dla rodzin z dziećmi.
Działka jest w pełni uzbrojona ( prąd , woda, gaz, telefon,internet)z
gotowym projektem, pełną dokumentacją i wydanym pozwoleniem
na budowę. Po zakupie można od razu zabrać się za budowę.
Działkę chętnie zamienię na mieszkanie w Poznaniu
Cena do negocjacji!
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości.

Małgorzata Hoffmann
tel.: 514 550 975
e-mail: mdb@mdbroker.pl

Decydując się na zakup nieruchomości przez POŚREDNIKA masz
gwarancję bezpiecznej transakcji z ubezpieczeniem OC!
BEZPŁATNIE oferujemy doradztwo w zakresie ﬁnansowania
nieruchomości.
Oferta wszystkich banków w jednym miejscu!
Większość naszych klientów pochodzi z rekomendacji. Jeśli jesteście
Państwo zadowoleni z obsługi prosimy o polecenie nas znajomym.
Jesteśmy także na FACEBOOKU. Na naszym proﬁlu publikujemy
aktualności i najciekawsze oferty.
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Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowi
zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 kodeksu cywilnego, a dane w
nim zawarte mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
Zapraszam na bezpłatną prezentację nieruchomości.
Decydując się na zakup nieruchomości przez POŚREDNIKA
masz gwarancję bezpiecznej transakcji z ubezpieczeniem OC!
B EZ PŁAT N IE oferujemy doradztwo w zakresie ﬁnansowania
nieruchomości.
Oferta wszystkich banków w jednym miejscu!
Większość naszych klientów pochodzi z rekomendacji. Jeśli
jesteście Państwo zadowoleni z obsługi prosimy o polecenie nas
znajomym.
Jesteśmy także na FACEBOOKU. Na naszym proﬁlu publikujemy
aktualności i najciekawsze oferty.
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 ust. 1 Kodeksu cywilnego, lecz stanowi zaproszenie
do rokowań w myśl art. 71 kodeksu cywilnego, a dane w nim zawarte
mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
w w w . m d b r o k e r . p l w w w . m d b r o k e r . p l www.mdbroker.pl
www.mdbroker.pl

Zobacz galerię online:

Zobacz na interaktywnej mapie:

KLIKNIJ
LUB
ZESKANUJ
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