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BUKIT MEKAR WANGI CLUSTER ALIFIA free semua biaya
DP0%
Rp250jt Rumah Dijual
 Bukit Mekar Wangi, bukit mekar wangi cluster alifia, Jl. K.H. Ahmad Sya'yani, jln
kh ahmad sayani mekar wangi tanah sereal kota bogor jawa barat, kota bogor,
Bogor, Jawa Barat
Tipe
Properti
Tipe Iklan
Tipe
Market
Umur
Bangunan
Harga
Sertifikasi
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Tidur
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Luas
Tanah
Luas
Bangunan
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Lantai
Daya
Listrik
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Tahun
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Rumah
Dijual
Primary
Baru
Rp250.000.000
SHM
1

Yunanda Kapitan
087751273687

1
60mÂ²
22mÂ²
1
1300 watt
Non
Furnished
2020
Timur

GAMBAR LAINNYA

Untuk Gambar selengkapnya kunjungi : http://www.99.co/id/p/K3MVB5

DESKRIPSI

PETA

BUKIT MEKAR WANGI kota bogor
kawasan perumahan berlokasi di jln ahmad sayani kota
bogor, luas harga murah dan tersedia banyak
tipe pilihan demi kualitas hunian anda dan keluarga
CARA BAYAR : cash,bertahap dan KPR BNI dan BTN
AKSES TERDEKAT :
-10 mnt ke stasiun cilebut dan bojong gede
-10 mnt ke zona pendidikan kesehatan dan perbelanjaan
-10 mnt dari RS hermina,RS islam,RSAU
-10 mnt ke pasar induk kemang bogor
-20 mnt dari pasar parung bogor
-30 mnt dari kebun raya bogor dan stasiun utama bgr
-15 mnt ke toll jagorawi via sentul barat
-design rumah sehat unit ready dan indent
-integrasi toll BORR3 kota bogo
-cicilan 2jtan dan 1,8jtan (KPR BTN dan BNI)
-hanya booking saja free all in
-ada hook dgn unit lbh besar
-tersedia kavling investasi
-type besar dan hook tersedia juga
-bisa korporasi kerja sama dgn perusahaan
-tersedia berbagai macam type pilihan untuk investasi
-kolektif harga lebih murah
SPESIFIKASI :
Struktur beton bertulang, dinding bata ringan, rangkat
atap baja ringan
penutup atap genteng beton type flat, lantai keramik
40x40, kusen alumunium
pintu panel double teakwood, plafond gypsum rangka
hollow, sanitair kloset duduk, dapur zink
cat setara vinilex, air sumur pantek dan PAB, listrik
1300 watt
jangan sampai kehabisan, karena harga akan selalu
berubah dan perubahan harga tak akan menunggu anda
selesai berpikir HARGA AKAN TERUS DAN SELALU
NAIK
info dan penawaran menarik lainnya silahkan hubungi
mba NANDA 08388990621
terima kasih

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

RATING WILAYAH
Rating wilayah di sekitar daerah kota bogor, Bogor, Jawa Barat
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Untuk melihat detil halaman ini, buka http://www.99.co/id/p/K3MVB5

