Căn Hộ Ehome S Ngay Cao
Tốc,NGỦ
40m2, SOFA
1PN, Máy
Phút
VềGỖ
Q.1
- TinKHÁCH
tức
GIƯỜNG
TỦLạnh,
QUẦN Full,
ÁO 20BÀN
GHẾ
PHÒNG
Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Bảng giá nội thất

Xây dựng

Thiết kế nội thất

THI CÔNG
THƯƠNG HIỆU
Tìm sản phẩm của bạn...
Từ khóa : Đóng giường ngủ bàn ghế gỗ tự nhiên nội thất

Liên hệ

BỘ CHỌN
BÀN ĂN
NỘI NỘ
THẤ
FULL ĐỒ
Hotline:
0000
000CỰC
000 C
CĂN HỘ
MỚI
Giỏ hàng của bạn

Setup
nội hàng
thất gỗ
Chưa full
có đơn
đình nhiều thế hệ

phòng ngủ bàn ăn kệ tivi tủ bếp

› Tin tức
Căn Hộ Ehome S Ngay Cao Tốc, 40m2, 1PN, Máy Lạnh, Full,
20 Phút Về Q.1
Ngày đăng: 06:59:27 23-07-2020 | Lượt xem: 42

Chính chủ cho thuê căn hộ chung cư 40m2 EHOME S PHÚ HỮU ĐỖ XUÂN HỢP giao CAO TỐC

Thổi hồn không gian
nắng gió vào ngôi nh
5 món đồ gỗ nội thất
1234567891011121314
thiếu cho gia đình bạ
Thiết kế nội thất cho
trong bếp chuyên ngh

LONG THÀNH :
-- căn hộ mới
-- giá 5 triệu/ tháng
-- diện tích: 40m2
-- 1 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh wc
-- 1 ban công rộng
-- Có máy lạnh, giường đôi gỗ tự nhiên, tủ quần áo gỗ, tủ kệ bếp trên dưới gỗ tự nhiên, rèm cửa đầy
đủ, ... gần như nội thất cơ bản đều có đủ.
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-- ở ngay được
-- Chung cư có hồ bơi 200m2
-- có phòng tập GYM, YOGA rộng thoáng mát
-- có siêu thị mini, K-Mart, Coop Food, cửa hàng bách hóa đầy đủ ở trong và ngay xung quanh
chung cư
-- Có đầy đủ hàng quán ăn uống , cafe, có mọi nhu yếu phẩm cần thiết cho cư dân
Vị trí:
-- 5 phút / 2km đến Khu công nghệ cao quận 9, ĐH FPT, HUTECH, Viet jet Air
-- 5 phút / 2km đến CĐ Kinh Tế Đối Ngoại,
-- 12 phút/ 5km đến Ngã 4 Bình Thái, MK , Xa lộ Hà Nội
-- 15-20 phút / 10km đến Ngã 4 Thủ Đức
-- 8 phút /2,5km đến Nguyễn Duy Trinh quận 2
-- 12 phút / 5km về METRO quận 2, khu AN Phú Q2
-- 20~22 phút / 10km về quận 1 , hầm Thủ Thiêm , cầu Thủ thiêm Q1, Bình Thạnh
-- Vị trí rất đắc địa, phù hợp cư dân đi làm tại quận 9, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 1, 2, 3 , 4, Phú
Nhuận.
Trân trọng kinh mời quý khách liên hệ đến xem thật tế!
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