10 menit ke stasiun cilebut di BUKIT MEKAR WANGI kota
bogor
Rp250jt Rumah Dijual
 bukit meka wangi, bukit mekar wangi sektor 5, Jl. K.H. Ahmad Sya'yani, jalan kh
ahmad sayani mekar wangi tanah sereal kota bogor jawa barat, bogor, Bogor,
Jawa Barat
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

GAMBAR LAINNYA

Rumah
Dijual
Primary
Baru
Rp250.000.000
SHM
1
1
60mÂ²
22mÂ²
1
1
1300 watt
Non
Furnished
2020
Timur

Yunanda Kapitan
087751273687

DESKRIPSI

PETA

BUKIT MEKAR WANGI residence kota bogor
unit akan segera habis, anda wajib beli disini
karena lokasi dan harga sangat spesial hanya untuk
anda di minggu ini saja
alamat : kota bogor, jln ahmad sayani mekar wangi
CARA BAYAR : cash , bertahap dan KPR BANK
AKSES MUDAH KE LOKASI :
-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
PROMO TERBAIK :
-unit indent dan siap huni
-hook dan unit lbh besar tersedia
-bisa beli kavlingnya saja untuk investasi
-bisa kerja sama dengan perusahaan untuk perumahan
karyawan
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
hubungi mba NANDA untuk info lebih lanjut
082122240203
terima kasih

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

RATING WILAYAH
Rating wilayah di sekitar daerah bogor, Bogor, Jawa Barat
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Tidak Tersedia

