Апартамент D31-A04 ет.2
Стаи 3 Етаж 2 D31

Цена EUR с ДДС

[А] 90 % 10 %

Площ кв. метри

99 500.00

Завършване

113.7

обща

[B] вноски

103 000.00

по план

[C] 10% 90%

106 500.00

общи части 26.62

2022

87.08

Тристаен апартамент - дневна, кухня, трапезария, две спални,
две бани, складова ниша, антре, балкон и тераса

Блок D31 Ботевградско Шосе
Ботевградско Шосе, ул. Проф. Беньо Цонев 3, София
Обектът е пет етажна монолитна жилищна в близост до кръстовището на
бул. Ботевградско шосе и ул. Витиня. Локацията на сградата има много
добра транспортна свързаност: метро, трамвай 22 и автобуси 79 и 90.
Сградата е на 900 м от изграждащата се в момента метростанция Витиня.
При среден трафик до центъра на София с автомобил се стига за 12-13 мин.
Има удобни връзки към аерогара София и изходните автомагистрали. В
района има много училища, детски градини и търговски обекти. Стадионът
и парк Герена са на 8 минути пеша. Община Подуене е разположена на 240
метра от сградата. Блокът ще е отделен от Ботевградско шосе с 30 метрова
зелена зона с високи растения.
Сградата има 17 апартамента , 8 гаража и 11 паркоместа. Това е 31-вият
обект на Делар в София.
РЗП: 2 022 кв.м.
Завършване – 2022

WalkScore е най-авторитетния международен ресурс за оценка на локациите от гледна точка на
удобството им за пешеходците.

Ръководител на проект D31 инж.
Христо Димитриев За въпроси по
строителството (+359) 878 74 60 99 (в
работно време)

София 1680, Белите Брези, ул. Искърски пролом 4
(+359-2) 974 41 01 , (+359-2) 875 40 68
www.delar.bg ; delar@delar.bg

[7.5]

Директор Продажби Ира Кюрпанова За
въпроси по продажби и плащания (+3592) 974 41 01 (в работно време) (+359-2)
875 40 68 (в работно време)

ВНИМАНИЕ! Отчетът показва данните, както са въведени в компютърната система
към 2021-05-08 4:41:28 pm. Възможни са последващи изменения.
Моля свържете се с нас за актуалнa информация.

