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***KUP***WYREMONTUJ***SP
RZEDAJ Z
ZYSKIEM***Dwupiętrowy dom
do remontu 2 km od plaży w
Cullera w dobrej lokalizacji
Cena

38 000,00 Euro

Numer oferty

2447DS

REGION

Costa Blanca

MIASTO

Cullera

TYP NIERUCHOMOŚCI

szeregowiec

ILOŚĆ SYPIALNI

3

ILOŚĆ ŁAZIENEK

1

powierzchnia mieszk. (m2)

95

DODATKOWE INFORMACJE

taras

RYNEK

wtórny

.

do remontu

Dodatkowe informacje
4pokojowy dom do remontu o łącznej powierzchni ok.95 m2, składający się z kuchni, 3 sypialni, łazienki i tarasu, usytuowany
przy tranzytowej ulicy.
W sąsiedztwie wszelkie punkty rekreacyjne-usługowe.500m do dworca kolejowego

ośrodek zdrowia
apteka
szkoły
boisko
bary restauracje
sklepy
200m do przystanka komunkacji miejskiej
1 km do aquaparku
2 km do plaży
500 m do centrum miasta
Jesteśmy w stanie wykonać każdy rodzaj budowy, remontu, przebudowy, napraw zgodnie z prawem budowlanym i
standardami. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie starając się stworzyć idealnie wyremontowaną lub zbudowaną
nieruchomość, tak, aby klient był zadowolony.
Współpracując z naszym biurem nieruchomości w Hiszpanii, nieruchomości w Cullera, nieruchomości w Walencji,
nieruchomości w Gandii pragniemy również zapewnić:
Remonty w Hiszpanii, remonty w Cullera, remonty w Gandia, remonty w Walencji.
Gwarantujemy :
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wysoką jakość usług
kompleksowość wykonywanych usług
terminowość
wykonywanie usług zgodnie z ustaleniami
konkurencyjne ceny
doradztwo w zakresie remontów, przebudowy, rozbudowy, budowy domów
szybki czas realizacji
Wykonujemy m.in. prace takie jak: realizację zleceń wykończenia wnętrz
kompleksowe wykończenia wnetrz
malowanie tradycyjne i dekoracyjne
tapetowanie
zabudowę na bazie "suchych tynków" czyli ścianki działowe, sufity podwieszane, obudowy...
gładź gipsowa
Momtaż i wymianę okien, drzei, instalacji wod.- kan.- gaz. i CO.
przeróbki instalacji elektrycznej
flizowanie
montaż paneli podłogowych i sciennych
montaż klimatyzacji i paneli fotowoltanicznych
Montaż mebli, łazienek
Pomadamy przy doborze i zakupie odpowiednich produktów budowlanych w Hiszpanii
Zapraszamy do korzystania z naszych usług remontowych Cullera, Gandia i Walencja

Zarządzamy wynajmem apartamentów w imieniu właścicieli, których z przyjemnością odciążamy od wszystkich zadań
operacyjnych ( przyjmowanie rezerwacji oraz poszukiwanie najemców, sprzątanie, naprawy, wymiany zużytych materiałów
eksploatacyjnych etc.). W każdej z obsługiwanych przez nas miejscowości prowadzimy biuro obsługi klienta, które nie tylko
zajmuje się przyjęciem i pożegnaniem gości, lecz także doradza najciekawsze formy spędzania wolnego czasu, poleca
najlepsze restauracje w okolicy i rozwiązuje wszelkie problemy.
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