Наем на 2-Стаен в София-град, Хиподрума - € 350

[1]
Акордънс България има удоволствието да ви представи този прекрасен и удобен двустаен
апартамент в малка и спокойна кооперация със собствен двор и контролиран достъп. Намира
се в кв.Хиподрума. Изключително тихо и спокойно място, но много комуникативно . Предлага
удобен градски транспорт на 2 минути от метростанция " Красно Село". Намира се в
непосредствена близост до мновество малки и големи обекти, супермаркети, училище,
детски градини, пазар, спортни центрове, зони за отдих, заведения и спирки на градски
транспорт.

Без домашни любимци.

Предимствата на имота са :
Изложението е изцяло южно
Много светло и топло жилище
с много ниски режийни разходи
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Разпределение
Апартаментът е с удобно разпределение на вътрешното пространство:
Дневна с трапезария и кухненски бокс и тераса към него
Спалня с тераса към нея
Една бани с тоалетни
Отделен дрешник с обзавеждане
Обзавеждане
Изцяло обзаведен за да посрещне нуждите на всяко домакинство.
Имотът ще бъде свободен за наемане след 05.12.2021г.

Оглед на имота
Можем да организираме оглед на имота в удобно за вас време. За целта, свържете се с
отговорния за офертата брокер за да се разберете за оглед.

Местоположение
Показано е приблизителното разположение на имота/комплекса. За да научите точното
местоположение, моля свържете се с отговорния брокер по тази оферта чрез контактите,
указани в страницата!

Консултант за имота: Магдалена Братанова [2]

[2]
Телефон: +359 899454999
Viber: +359 899454999
Презентация:
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'' Ключът към успеха са добрите отношения с хората.''

Магдалена Братанова е квалифициран партньор в Акордънс България , ръководи екип,
насочен към клиентите, предоставящ на купувачите и продавачите усещане за лекота и
сигурност. Притежава позитивно излъчване и топла увереност, която успокоява другите, като
същевременно поддържа професионален и ориентиран към детайлите подход към работата
си. Има дългогодишен опит в сферата на продажбите и организация на събития.
Сертифициран специалист е по дигитален маркетинг . Успешно преминава квалификация
консултант по професия Брокер Недвижими имоти към НСНИ . Изучавала е Бизнес преговори
и сделки с имоти , психология на бизнеса, маркетинг и реклама на недвижими имоти , правни
аспекти, Градоустройство, Земеделски земи, Финансиране на сделки с недвижими имоти,
Икономически аспекти в бизнеса с недвижими имоти, оценяване на недвижими имоти и
професионална фотография за брокер. Нейният богат опит и дава възможност да намери
мечтаният дом на всеки клиент според неговите нужди и желания. Освен, че помага на
клиентите си да намерят имота, който отговаря на техните нужди, работи и с инвеститори,
които се интересуват от крайния резултат. Професионалният и опит включва управление на
имоти, банкови, финансови и застрахователни услуги.

В свободното си време спортува, интересува се от бизнес развитие, чета книги в сферата на
психологията и личностното израстване. Здравословният начин на начин на живот е нейният
начин на живот.

Магдалена Братанова е вашият местен агент по недвижими имоти. Обслужва по-големите
райони на София, ще се радва да помага на клиенти при продажба на жилищни, търговски
площи и земя.

Очаквайте най-доброто, компетентно обслужване, когато работите с истински
професионалисти.

Свържете се с Магдалена

Цена на имота: € 350
Населено място: София-град [3]›Хиподрума [4]
Вид имот: 2-Стаен [5]
Етаж: 3
Площ (кв. м.): 63.00 кв.м.
Обзавеждане: обзаведен
Година на строителство: 2018
Особености: Асансьор [6], Интернет връзка [7], Обзаведен [8], Контрол на достъпа [9],
Саниран [10]
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Контакти
гр. София , Център 1000
ул. „Три уши“ 6А, Офис 16 А
Мобилен: + 359 879 98 98 76
Офис: +359 (2) 832 6664
Skype: accordancebg
E-mail: info@accordance.bg

к.к. Слънчев бряг 8240, България
Комплекс Ливи Парадайз

Facebook

Source URL: https://accordance.bg/node/141
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