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Ul. Rapackiego. Słoneczne 2 pok. na sprzedaż
Na sprzedaż komfortowe, wygodne i funkcjonalne mieszkanie w bloku z
cegły o powierzchni 53,4 m2.

W skład mieszkania wchodzi przestronny, jasny salon z aneksem
kuchennym oraz kącikiem biurowym, który zostaje w cenie mieszkania,
drugi przestronny pokój, duży balkon i niemała łazienka. Przedpokój z
dwiema dużymi szafami typu komandor. Dodatkowo osobna duża
garderoba. Na wyposażeniu 2 pakowne szafy w zabudowie (bardzo
funkcjonalne i idealnie wkomponowane), meble kuchenne ze sprzętem
ADG. Gotowa instalacja satelitarna wraz z anteną umożliwia korzystanie z
dowolnego dostawcy. Podłączony światłowód (na osiedlu obecne są UPC,
Interia, Orange). Mieszkanie bardzo ciepłe, ogrzewanie miejskie (zwrot za
ogrzewanie - 250-500 zł). W czynsz wliczone wszystko oprócz prądu i
gazu, dla 5 osobowej rodziny wynosi ok. 600zł.

Klatka schodowa świeżo wymalowana.

Atutem nieruchomości jest jej położenie, cicha, spokojna i bezpieczna
okolica, dobry stan techniczny lokalu. Bliskość przystanków linii B na
prawobrzeże, 87 do centrum, 78, 51, 92, 99 do Kołłątaja. W pobliżu
wszystkie możliwe sklepy tj: Lidl, Biedronka, Intermarche, Netto, market
budowlany Mrówka, Czerwona Torebka, Społem, Żabka. Ponadto blisko są
apteki, piekarnia, usługi dentystyczne, fryzjerzy, krawcowe, przedszkole,
szkoły, przychodnie. W podwórku plac zabaw, a na przeciwko bloku park z
placem zabaw i siłownią. Do centrum na pieszo do pół godziny, Manhattan
w 15 min. i również niedaleko las arkoński.

Możliwość wynajęcia piwnicy za dodatkowe 30zł miesięcznie od
Spółdzielni. W pobliżu bezpłatny parking samochodowy i drugi w trakcie
budowy. Z parkowaniem samochodu nie ma problemu.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409639
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 480 000 PLN
cena [m2] 8 989 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica NIEBUSZEWO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 53 m2

ilość pokoi 2
piętro 3 / 4
rok budowy 2000
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 600 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA,

STAN.PARKINGOWE
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.



 

 

 



 

 

 



 


