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3 pokoje z balkonem i ogródkiem blisko centrum
W ofercie sprzedaży 3 rozkładowe pokoje z balkonem i ogródkiem przy ul.
Fieldorfa. Mieszkanie usytuowane na parterze 5 piętrowego bloku w
drugiej linii zabudowy od głównej ulicy Ku Słońcu. Lokalizacja pozwala na
szybki dojazd do centrum miasta I łatwy dostęp do komunikacji miejskiej
(tramwaj linii 8 i 10, autobus linii 67,98). Osiedle ładnie zagospodarowane
i zadbane, blisko sklepy i punkty usługowe. Samo mieszkanie to nieco
ponad 63 m2 na których znajdują się przestronny salon z wyjściem na
balkon i furtką na ogródek, dwa mniejsze pokoje, duży przedpokój z
wydzieloną strefą na odzież wierzchnią i szafę w zabudowie, widna
kuchnia, łazienka z kabiną prysznicową, umywalką i pralką, osobno wc.
Dla osoby zainteresowanej może pozostać umeblowanie i
wyposażenie. Ogródek wypielęgnowany i ogrodzony, sporo miejsca na
piaskownicę i trampolinę dla dzieci. Do mieszkania przynależy
piwnica. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej. Czynsz  miesięczny
wynosi 730 zł zawierający zaliczki na ogrzewanie, na ciepłą i zimna wodę,
utrzymanie części wspólnych, fundusz remontowy itp.  Budynek ocieplony
i pomalowany, zarządzany przez SM Zachęta. Ogródek wypielęgnowany i
ogrodzony. Przyjemne miejsce do mieszkania. Zapraszam na prezentację. 

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409659
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 515 000 PLN
cena [m2] 8 120 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŚWIERCZEWO
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 63 m2

ilość pokoi 3
rok budowy 1980
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 730 PLN
standard DO REMONTU
materiał WIELKA PŁYTA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, KOMÓRKA,

OGRÓDEK
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia DOMOFON

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

 



 

 

 

 



 

 


