Wisła, Jawornik - mieszkanie na sprzedaż
Cena: 551897.00 zł
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Osoba odpowiedzialna
Nr licencji

Szczegóły oferty

Opis

Symbol oferty
Lokalizacja

KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJII !!!
DuoVita Smart Apartments Wisła to możliwość zapewnienia sobie
bezpieczeństwa finansowego oraz podniesienia statusu społecznego.
Oferujemy rozwiązanie, które może być dodatkowym źródłem dochodu,
nie wymagające niemal żadnych nakładów czasu i pracy. To odpowiedź
dla wszystkich, którzy pragną wolności finansowej.
DuoVita Smart Apartments Wisła zostały zaprojektowane, jako w pełni
wyposażony, komfortowy kompleks wypoczynkowy. Najwyższy standard
wykończenia, w którym wykorzystane zostały najnowsze osiągnięcia
budownictwa oraz luksusowe materiały wykończeniowe, sytuują
inwestycję w niekwestionowanej czołówce najciekawszych i najbardziej
ekskluzywnych miejsc na inwestycyjnej mapie Polski.
Luksusowe DuoVita Smart Apartments Wisła zlokalizowane w
bezpośrednim sąsiedztwie stoku narciarskiego, z widokiem na Dolinę
Jawornik. Duże przeszklenia, tarasy oraz usytuowania sprawiają że z
każdego apartamentu rozpościera się widok budzący uczucie spokoju i
harmonii.
Do dyspozycji zostaną oddane: recepcja, lobby bar, bawialnia i plac
zabaw, basen, miejsce do spotkań biznesowych, sala bankietowa i
konferencyjna, rehabilitacja, wypożyczalnia sprzęty narciarskiego, Sielskie
Spa z chata Solną, chatą Grillową, Banią Ruską oraz parkingi.
Oferujemy 193 Apartamenty w 5* ApartHotelu o zróżnicowanej
powierzchni tj. 30,56m2, 34,82m2, 35,34m2, 37,77m2, 40,64m2, 47,19,
62,69m2, oraz penthousy o powierzchni 109,8m2 oraz 137,4m2.
Każdy apartament jest wyodrębnionym lokalem użytkowym, z odrębną
księgą wieczystą, dająca możliwość swobodnej sprzedaży na rynku
wtórnym i dowolnego ustanawiania hipotek. To pełna forma własności.
Większość apartamentów posiada balkony lub tarasy, każdy ma aneks
kuchenny. Przemyślane rozwiązania takie jak sauny i kominki w części
dziennej w apartamentach o większej powierzchni podkreślają
atrakcyjność inwestycji.
APARTAMENT TO WYPOCZYNEK
DuoVita Smart Apartments Wisła to również dodatkowe korzyści
wynikające z możliwości swobodnego dysponowania apartamentami,
pozwalające na wypoczynek Właściciela i Jego Rodziny. Posiadanie
własnego apartamentu w prestiżowej lokalizacji dzięki naszemu
modelowi biznesowemu daje możliwość pobytu właścicielskiego w
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dowolnym terminie.
Podana cena jest ceną netto. Do ceny należy doliczyć podatek Vat 23%.

Nota prawna
Opis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie
oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może
podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych
K.C.

