jual rumah subsidi daerah tanjung anom dekat ke rs adam
malik
Rp145jt Rumah Dijual
 Griya manggusta asri, 1, Jalan glugur-diski, Jalan besar tanjung anommedan,tanjung anom,medan,sumatera utara, tanjung anom medan jamin ginting,
Medan, Sumatera Utara
Tipe
Properti
Tipe Iklan
Tipe
Market
Umur
Bangunan
Harga
Sertifikasi
Kamar
Tidur
Kamar
Mandi
Luas
Tanah
Luas
Bangunan
Jumlah
Lantai
Carports
Daya
Listrik
Interior
Tahun
Dibangun
Orientasi
Bangunan

Rumah
Dijual
Secondary
Baru
Rp145.000.000
SHM
2
1
90mÂ²
36mÂ²
1
1
900 watt
Non
Furnished
2015
Utara

Pniel Sembiring
082169138952

GAMBAR LAINNYA

DESKRIPSI

PETA

Dijual Rumah subsidi posisi hook/pinggir (dilalui 2 jalan)
di perumahan grand permata di daerah tanjung anom 5
menit ke rs adam malik medan dan 10 menit ke pajak
melati medan sumatera
Di depan rumah ini ada gereja dan di komplek
perumahan ini ada masjid
Spesifikasi:
Harga Rp.145 juta
Posisi hook/pinggir di lalui 2 jalan
2 kamar tidur
1 kamar mandi
Carport mobil
Ruang tamu dan dapur
Luas tanah 7,5 x 12 = 90
Luas bangunan 6 x6 = 36
Lampu jalan
SHM
Jalan paving block
Listrik 900 watt prabayar
Sumur bor
Kelebihan perumahan:
Perumahan sudah dikeliling pemukiman padat penduduk
dan perumahan-perumahan.
Lokasi perumahan dilalui angkutan umum P46 kuning
dan dekat dengan fasilitas umum (rumah sakit, klinik,
apotik, sekolah, pasar tradisional dan modern, terminal
angkot, perbankan dll).
Lokasi perumahan:
5 menit ke rumah sakit adam malik medan
10 menit ke pajak melati
10 menit ke setia budi tanjung sari medan
15 menit ke simpang pos jamin ginting
17 menit ke sunggal
20 menit ke gatot subroto medan
20 menit ke gajah mada medan
20 menit ke times square mahattan medan
20 menit ke kampung lalang medan
15 menit ke kampus unika
20 menit ke kampus usu
Jangan menunda dan segera bertidak karena rumah
subsidi cepat lakunya seperti menjual kacang goreng
dan banyak yg ngincar.
Silahkan di SMS,Telp,Wa. Jika saya tidak angkat atau
belum balas mungkin saya lagi di jalan,rapat atau
sedang sibuk. Nanti pasti saya balas.
Hub: 0821 6913 8952

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

