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tipe besar DP0% strategis murah di BUKIT MEKAR WANGI
Rp612jt Rumah Dijual
 Bukit Mekar Wangi, cluster puri anggrek, jln ahmad sayani, jalan kh ahmad
sayani mekar wangi tanah sereal kota bogor jawa barat, mekar wangi kota bogor,
Bogor, Jawa Barat
Tipe
Properti
Tipe Iklan
Umur
Bangunan
Harga
Sertifikasi
Kamar
Tidur
Kamar
Mandi
Luas
Tanah
Luas
Bangunan
Jumlah
Lantai
Carports
Daya
Listrik
Interior
Tahun
Dibangun
Orientasi
Bangunan

Rumah
Dijual
Baru
Rp612.000.000
SHM
2

Wawan Putra Sunda
0895355363021

1
120mÂ²
45mÂ²
1
1
1300 watt
Non
Furnished
2020
Timur

GAMBAR LAINNYA

Untuk Gambar selengkapnya kunjungi : http://www.99.co/id/p/H7MP6V

DESKRIPSI

PETA

-tersedia cicilan KPR 2
-bisa korporasi kerja sama dengan perusahaan
-promo launching sektor 5 hanya booking 3jt
-ekstra diskon tanah hook atau tanah lebih
-PROMO HANYA BOOKING SAJA free biaya
-kolektif harga dan proses lebih mudah murah
-tersedia banyak tipe pilihan bisa di sesuaikan budget
dan kebutuhan
BUKIT MEKAR WANGI kota bogor
cluster puri anggrek
perumahan paling murah terjangkau di kawasan ramai
dekat dengan toll bogor, saya jamin anda sangat tepat
beli disini karena di lokasi lain tak akan ada yang
semurah dan semudah ini
alamat : jln kh ahmad sayani mekar wangi kota bogor
jawa barat
CARA BAYAR : cash, bertahap dan KPR Bank
-5 menit ke sekolah pavorit borcess
-10 mnt ke zona pendidikan kesehatan dan perbelanjaan
-10 mnt ke stasiun cilebut dan bojong gede
-10 menit dari kampus ternama kota bogor
-10 mnt dari rumah sakit terdekat
-15 mnt ke toll jagorawi via sentul selatan
90% sudah sold out, lingkungan aman nyaman strategis
anti banjir, dapatkan penawaran terbaiknya sekarang
juga
harga akan selalu berubah seiring perkembangan
wilayah kota bogor. survei dan booking sekarang juga
bersama WAWAN
terima kasih

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

RATING WILAYAH
Rating wilayah di sekitar daerah mekar wangi kota bogor, Bogor, Jawa Barat
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Untuk melihat detil halaman ini, buka http://www.99.co/id/p/H7MP6V

