Сайт за недвижими имоти

Къща, Област Варна, село Аврен
Информация за продавача
Име:
jivena
E-mail адрес: k.mihalkov@jivena.bg
Име на
ЖИВЕНА Недвижими Имоти
агенцията:
Град:
Варна
Адрес:
Георги Бенковски
Уебсайт:
jivena.bg
Информация: Търсите да закупите или да
продадете имот, притежавате
имот, който желаете да
отдадете под наем, или пък да
наемете такъв. Потърсете
някой от агентите на
ЖИВЕНА Недвижими Имоти
и с радост ще откликнем на
всяко ваше запитване! Във
фирмата работят екип от
професионалисти, които
могат да ви помогнат в избора
за покупка или продажба!
Агенцията извършва
необходимите проверки на
имота, който сте избрали,
организира всички етапи на
сделката до нейното
финализиране.
Име на
Пасат Прес ЕООД
фирмата:
Телефон:
0889306894
Данни за обявата

Областни градове
Област:
Община:
Район:

Област Варна
общ. Аврен
село Аврен

Тип на имота:

Къща

Основна информация
Вид строителство:

Тухла
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Етаж:
Етажност:
Размер на имота:
Цена:
Цена на m2:
Допълнителна
информация:

Партер
2
130 кв.м.
35,000.00 EUR
269.00 EUR
Агенция Живена продава двуетажна къща в село
Аврен, област Варна Къщата е с площ от 130 кв.
м. и се състои от: — Първи етаж: механа (около
20 кв. м.) с камина, коридор, кухня, баня с
тоалетна, спалня и извити стъпала към втория
етаж. — Втори етаж: две спални, баня с тоалетна
и тераса. Къщата е строена през 2000 година, тя е
в добро състояние и се продава с обзавеждане.
Дворът е на площ от 720 кв. м. В него има гараж,
долепен до първия етаж на къщата. Село Аврен е
голямо и добре развито село. Намира се на 27 км
от Варна и на 25 км от морето. Представлява
общински център и разполага с всичко
необходимо за постоянно живеене — училище,
детска градина, различни видове магазини, поща,
медицинско обслужване и редовен градски
транспорт. Агенция Живена извършва
необходимите проверки на имота, който сте
избрали, организира всички етапи на сделката до
нейното финализиране. Оказваме съдействие за
отпускане на банков кредит. Оферта - 1851
Агентство «Живена» продает двухэтажный дом в
селе Аврен, область Варна Площадь дома
составляет 130 кв.м. Он состоит из: - Первый
этаж: Таверна (около 20 кв.м.) с камином,
коридором, кухней, ванной комнатой с WC,
спальней и лестницей ведущей на второй этаж. Второй этаж: Две спальни, ванная комната с WC
и терраса. Дом построен в 2000 году, он в
хорошем состоянии и продается с мебелью. Во
дворе площадью 720 кв.м. находится гараж,
который расположен рядом с домом. Деревня
Аврен - это большая и хорошо развитая деревня.
Она расположена в 27 км от Варны и в 25 км от
моря. Это муниципальный центр, в котором
имеется все необходимое для постоянного
проживания - школа, детский сад, различные
виды магазинов, почтовое отделение,
медицинские услуги и регулярный общественный
транспорт. Агентство «Живена» проводит
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необходимые проверки выбранного вами
имущества, организует все этапы сделки до ее
завершения. Оказание помощь в предоставлении
банковского кредита. Лот №-1851

Номер на обявата:

RF715582
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