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Turkusowa, 3 pokoje z balkonem i piwnicą
Polecam przestronne, w pełni rozkładowe, ciepłe i słoneczne mieszkanie 3
pokojowe z balkonem oraz piwnicą na osiedlu Słonecznym. Mieszkanie
jest gotowe do zamieszkania a niewątpliwym jego atutem jest lokalizacja.

LOKALIZACJA
Nieruchomość znajduje się na ulicy Turkusowej zlokalizowanej na prawym
brzegu Szczecina w pobliżu żłobków i przedszkoli a w niedalekiej
odległości od sklepów, Selgros-a i punktów użyteczności publicznej. Do
pętli tramwajowej i autobusowej czy stacji PKP Zdroje mamy "kilka"
kroków a dla miłośników spacerów oraz świeżego powietrza znajdziemy
Park Klęskowo a także Puszczę Bukową. Na terenie osiedla wiele
ogólnodostępnych miejsc postojowych. Osiedle Turkusowa to lokalizacja z
szybkim i bezpośrednim dojazdem do centrum Szczecina.

O NIERUCHOMOŚCI
Nieruchomość znajduje się na 3-piętrze budynku 4-piętrowego z lat 80-
tych i jest w stanie do zamieszkania. Mieszkanie posiada słoneczny balkon
z widokiem na zieleń i pętlę Turkusowa oraz dużą piwnicę. Okna z kuchni
i sypialni mają ekspozycję na wschodnią a z salonu oraz sypialni na
zachodnia stronę świata, dzięki czemu mieszkanie jest bardzo ciepłe oraz
słoneczne. Ogrzewanie i ciepła woda z sieci miejskiej.

UKŁAD I WYPOSAŻENIE
Na całkowitą powierzchnię użytkową mieszkania, tj. 63,54 m2 składa się:
- salon z wyjściem na balkon (pow. 21,5 m2),
- sypialnia (pow. 11 m2),
- pokój dzienny (pow. 7 m2),
- osobna kuchnia z meblami i sprzętem AGD (pow. 8 m2),
- łazienka z wanną (pow. 4 m2),
- toaleta,
- duży, długi i przestronny przedpokój.

DODATKOWE INFORMACJE
- do mieszkania przynależy duża piwnica,
- koszty utrzymania, czynsz około 490 PLN/miesiąc + prąd wg zużycia.

ATUTY
- lokalizacja, bliskość pętli autobusowej i tramwajowej,
- w pobliżu Puszczy Bukowej i Parku Klęskowo,
- osiedle spokojne, ciche, rodzinne,
- balkon, duża piwnica,
- mieszkanie gotowe do zamieszkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DO KONTAKTU ORAZ 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 409691
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 525 000 PLN
cena [m2] 8 263 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OS. SŁONECZNE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 64 m2

ilość pokoi 3
piętro 3 / 4
rok budowy 1987
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 490 PLN
materiał WIELKA PŁYTA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA,

STAN.PARKINGOWE
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
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.

 

 

 

 



 

 

 


