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Kategori
Eiendoms Type
Antall rom
Antall baderom
Antall Soverom
Parkering
Kvadratmeter
Antall etasjer

61 500 EUR

: Alanya, Oba, 7400, Alanya
: Nybygg, Leilighet
: Til salgs
:5
:2
:2
: Ja
: 150.0
:1
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Overview ID: #2614 Price: 61,500 â‚¬ Contract type: For sale Type: NYBYGG Location: Mahmutlar
Bathrooms: 2 Bedrooms: 2
Project Details 150 Apartments (15 Penthouses) Each room has own terrace Common Roof Terrace on the
top of complex Feel the comfort and luxury at all corner of your house Garbage Chute 1000 mÂ² only for spa
center, Turkish hamam, sauna, multi-functional sport facilities,game room, cinema, indoor-outdoor children
playground, cafe and indoor-outdoor swimming pool and water slides Pool Bar & Cafe Barbeque Corner in
the garden Mini Golf area in the garden Mini Football Area Internet, Satellite Service and Generator
Indoor-Outdoor Car and Bicycle Parking 24 hrs Security Hud Great location for holiday and investment 550
meters to the sea 10 km to Alanya city centrum 20 meters to the primary health care center 200 meters to
Migros (shopping mall) 200 meters to Big Bazaar of Mahmutlar 135 km to Antalya Airport 30 km to
Gazipasa/Alanya Airport 5 km to new Golf Club Area 50 km from Toros Mountains Plateaus where you can
feel the green environment and natural life Direct flights from Alanya Airport to Istanbul Studios, 1 bedrooms,
2 bedrooms, 3 bedrooms Penthouses ( 2 Bedrooms, 3 Bedrooms, 4 Bedrooms ) Service etter salget Vi kan
tilby alle vÃ¥re kjÃ¸pere en god homeservice avtale. Iden bak MMhomex sin homeservice avtale er at du som
kunde kommer for Ã¥ feriere, mens vi som selskap skal legge alt til rette for at du kan bruke tiden til ferie i
stedet for Ã¥ rydde opp. Du er pÃ¥ ferie, VI er pÃ¥ jobb!Dette inneholder avtalen:Eiendomsettersyn med
sjekk og lufting av leiligheter hver 14. dag.Â· Teknisk vedlikeholdstjenester som skifte av filter pÃ¥ AC osv.Â·
Registrering av strÃ¸m og vannabonnement og betaling av regninger.Â· Betaling av Ã¥rlig eiendomsskatt og
kommunale avgifter.Â· SÃ¸knad om oppholdstillatelse (Ikamet).Â· Oversettelser / Tolketjenester.Â·
Opprettelse av testamente.Â· Skaffer advokat for juridisk hjelp hvis nÃ¸dvendig.Â· Legehjelp, vi har lagt inn
koder pÃ¥ hver enkelt leilighet som gjÃ¸r at lege eller ambulanse finner deg fort.Â· Hjelp til kjÃ¸p av mÃ¸bler
og hvitevarer fra vÃ¥re leverandÃ¸rer med gode rabatter for vÃ¥re kunder.Â· MMhomex online service konto;
du kan selv sjekke kontoen hjemmefra. - Dere vil ogsÃ¥ fÃ¥ en mail hver gang vi gjÃ¸r noen betalinger pÃ¥
kontoen din Â· Hjelp til forsikringskrav i tilfelle skader og reparasjoner.Â· RÃ¥d og anbefalinger til lokale turer
og utflukter.Â· Bilutleie.Â· Transport til og fra flyplass..Â· Trenger du internett, fasttelefon eller mobil med
Tyrkisk nummer sÃ¥ hjelper vi deg med det.Vi vil alltid stÃ¥ til tjeneste med hva dere mÃ¥tte ha av Ã¸nsker!
Vi vil naturligvis Ã¸nske deg velkommen med et hjertelig smil og gjÃ¸re alt vi kan for at dine dager i Alanya blir
best mulig
CONVENIENCE:
Generelle Fasiliteter:
Tilgjengelighets Fasiliteter:
Appliance Fasiliteter:
Fellesskap Fasiliteter:
Energispare Fasiliteter:
Utvendig Fasiliteter:
Interior Fasiliteter:
Landskaps Fasiliteter:
Sikkerhets Fasiliteter:
KONTAKT:

Navn

Paul Eriksen

2/3

Addresse

Alanya, Alanya
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