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DESKRIPSI

PETA

dijual tanah lahan gratis rumah lokasi strategis di daerah
sei asahan sei asahan kelilingi 4 jalan besar yaitu jln
raya setia budi,jln raya dokter mansyur,jln jamin ginting
atau jln darussalam/sei rahayu,jln gatot subroto.
Cocok untuk tempat tinggal,gudang ataupun investasi
yang pasti akan menguntungkan.
Â
SUPER STRATEGIS:
Tanah yang dijual yaitu tanah yg lokasinya di medan
baru jalan sei asahan yang mana lokasinya di kelilingi
jalan besar. Cocok untuk gudang, penginapan, investasi
property atau pun rumah tinggal, dijamin pasti untung.
Keunggulan tanah ini:
- Tanahnya lebar 18,70 meter dan panjang 35,90meter =
671,33 m2. posisi tanah cantik, datar, rata, tanah keras.
- Harga murah Rp.5 juta permeter / NEGO
- Gratis rumah
- Sk Camat atas nama pemilik langsung dan lengkap
dengan surat ahli waris
- PBB
- Lokasi terkenal strategis, aman, tenang dan nyaman
- Tanah sudah ADA PAGAR BETON keliling.
- jalannya lebar, 2 mobil bisa simpangan
- bebas banjir
- lokasi strategis hanya 1 Menit dari jalan raya setia
budi dan dokter mansyur, plus:
- hanya 1 menit dari SPBU dokter mansyur dan SPBU
setia budi
- hanya 1 menit dr pondok indah pasar buah setia budi
- hanya 1 menit ke cafe champion dokter mansyur,
kampus USU dan UMA, BANK BRI, BANK MANDIRI,
BANK BCA, BANK SUMUT, BANK BNI, indomaret,
alfamaret dll
- hanya 1 menit ke RS Siti hajar dan RS USU
- hanya 1 menit ke jalan darrusalam/sei rahayu
- 1 menit ke jalan iskandar muda
- 1 menit ke jalan kapten patimura
hub: 082169138952

* Pindai kode diatas untuk melihat peta

