Apartamento T1 próximo às Universidades no Porto
Porto, Paranhos

SELL

139.900 €

Ref. MCR810

38 m²

1

1

-

Useful area (m²)

Number of rooms

Number of WC

Garage (m²)

Apartamento T1 Apartamento de tipologia T1, totalmente renovado num estado de novo. Localizado a escassos metros da VCI, Prelada e da zona de
Faculdades. Com fantástica exposição solar a sul. Excelente imóvel para habitação própria, ou mesmo para tirar rentabilidade, tendo em
consideração a localização. Dispõe de parque de estacionamento nas traseiras do edifício. Descrição - Hall de entrada - Cozinha e Sala em formato
tipo “open space” com acesso a varanda - WC completo - Quarto com roupeiro embutido com acesso a varanda Área útil: 38m2 Equipamentos: Fachada com sistema etics 40mm - Caixilharia nova com vidro duplo e estores - isolamento ao nível da cobertura com roofmate 30mm - piso
flutuante Finsa AC5 sobre manta de polietileno - iluminação em focos e fitas de LED - Forno, micro ondas, exaustor, banca, máquina de lavar louça e
frigoríficos novos TEKA - cozinha termolâminada em Carvalho e branco - tampo da cozinha tipo silestone - Ceramica kaunas natural de 1a - Casa de
banho totalmente equipada incluindo móvel e ventilação mecânica - Armário no quarto em madeira lacada branco e secretária - rodapés e portas
lacadas a branco - móvel de contadores em madeira termolaminada de Carvalho - instalação elétrica e hidráulica nova Contacte-nos para obter mais
informações acerca deste Apartamento T1. Teremos todo o gosto em esclarecer todas as características deste imóvel. www.mercadodascasas.com
Entre e veja o que temos para lhe oferecer. Esperamos que seja do seu agrado. Poupe o seu tempo e trabalho, use o nosso!

Mercado das Casas [Licença AMI 9490]
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Phone +351224107320 Email infomail@mercadodascasas.com

Features
Condition Renovado

Construction year 1988

Sun orientation Sul

Divisions W.C. Completo:nullm²

Infra-structures Geral:Vista Cidade / Infraestruturas:Roupeiros embutidos, Saneamento, Ligação à rede de energia, Ligação à rede de água /
Isolamento Térmico/Acústico:Caixilharias Alumínio, Estores, Janelas "Oscilo-batente" / Instalações Sanitárias:Polibã, Resguardos de Polibã
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