Ref. SC662

€ 325 000,00
 MORADIA

 COMPRAR

 EM CONSTRUÇÃO

SAMORA CORREIA - BENAVENTE | SANTARÉM

3

3

1

220.00m²

Descrição

Moradias T3 em Construção centro Samora Correia (SC662)

Fantásticas moradias inseridas num lote de terreno de 200 m2, distribuídas por dois pisos.
Piso térreo composto por:
Cozinha totalmente equipada com:
Exaustor
Forno
Placa
Frigorifico americano
Máquina de lavar louça
Máquina de lavar roupa
Ilha
Despensa
Acesso a logradouro com churrasqueira e base de duche
Sala comum com:
Lareira/ recuperador de calor
Ar condicionado
Wc de serviço
Garagem

Primeiro piso composto por:
Hall com roupeiro
1 Suite com:

2 Roupeiros
Wc com Poliban
Ar condicionado
2 Quartos com:
Roupeiro
Ar condicionado
Varanda

Imóveis dispõem ainda de:
Aspiração central
Painéis solares para águas quentes
Portões com automatismo
Tetos falsos com luzes embutidas
Vídeo porteiro
Vidros duplos com oscilobatente
Estores eléctricos
Escadas com luzes de presença

Construção e acabamentos de excelente qualidade.
Venha conhecer a sua futura casa.

Agende já a sua visita.

Os lares incorporam a forma como vivemos e nos vemos. Esses espaços evoluem quando nos concentramos no que nos faz felizes.

Quando entramos em alguns lares, estes instantaneamente transmitem um sentimento acolhedor. Isto acontece porque o espaço é
autêntico, um reflexo genuíno da pessoa ou família que lá vive.

Apresentamos esta ﬁlosoﬁa na nossa forma de trabalhar! Encontramos uma casa à sua medida, para construir o seu lar, de acordo
com as suas necessidades, pretensões, vivências, ajustando-se o mesmo ao seu carácter e personalidade. O resultado será radiante
alcançando a sua plena satisfação.

Contacte-nos, conheça a forma como operamos! Apresentamos uma equipa proﬁssional e segmentada em departamentos
(Financeiro/Crédito, Marketing, Judicial, Apoio ao Cliente e Contratação), para que tenha o melhor serviço de consultoria em cada fase
do processo. Trataremos de tudo, assegurando a máxima eficiência e eficácia nos serviços prestados.
A única tarefa que terá ao seu encargo será mesmo a decisão na escolha do imóvel.
- Se o seu sonho tem um endereço, nós levamo-lo à porta!

A VENDO O MUNDO está no mercado imobiliário desde 2004, atuando desde então nos Distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e
Évora.

Contamos, para isso, com uma equipa de proﬁssionais com a experiência e dedicação necessária, que fazem de nós a Imobiliária
Líder da Região Centro.

Encontre-nos em Marinhais, Salvaterra de Magos, Foros de Salvaterra e Samora Correia. Encontre-nos também nos escritórios em
Alverca e no Montijo.

Os nossos 17 anos e a constante expansão do nosso raio de ação, são prova da conﬁança que temos merecido. Dispomos de uma

carteira com centenas de clientes e imóveis, permitindo-nos negócios em tempo record. Um deles pode ser o seu!

Esperamos por si!
Os lares incorporam a forma como vivemos e nos vemos. Esses espaços evoluem quando nos concentramos no que nos faz felizes.

Quando entramos em alguns lares, estes instantaneamente transmitem um sentimento acolhedor. Isto acontece porque o espaço é
autêntico, um reflexo genuíno da pessoa ou família que lá vive.

Apresentamos esta ﬁlosoﬁa na nossa forma de trabalhar! Encontramos uma casa à sua medida, para construir o seu lar, de acordo
com as suas necessidades, pretensões, vivências, ajustando-se o mesmo ao seu carácter e personalidade. O resultado será radiante
alcançando a sua plena satisfação.

Contacte-nos, conheça a forma como operamos! Apresentamos uma equipa proﬁssional e segmentada em departamentos
(Financeiro/Crédito, Marketing, Judicial, Apoio ao Cliente e Contratação), para que tenha o melhor serviço de consultoria em cada fase
do processo. Trataremos de tudo, assegurando a máxima eficiência e eficácia nos serviços prestados.
A única tarefa que terá ao seu encargo será mesmo a decisão na escolha do imóvel.
- Se o seu sonho tem um endereço, nós levamo-lo à porta!

A VENDO O MUNDO está no mercado imobiliário desde 2004, atuando desde então nos Distritos de Lisboa, Santarém, Setúbal e
Évora.

Contamos, para isso, com uma equipa de proﬁssionais com a experiência e dedicação necessária, que fazem de nós a Imobiliária
Líder da Região Centro.

Encontre-nos em Marinhais, Salvaterra de Magos, Foros de Salvaterra e Samora Correia. Encontre-nos também nos escritórios em
Alverca e no Montijo.

Os nossos 17 anos e a constante expansão do nosso raio de ação, são prova da conﬁança que temos merecido. Dispomos de uma
carteira com centenas de clientes e imóveis, permitindo-nos negócios em tempo record. Um deles pode ser o seu!

Esperamos por si!

Mais detalhes
Área do terreno: 200,00 m²

