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Nowe mieszkanie dwupoziomowe, Bukowo
Nowa Inwestycja. Bukowo - kierunek Police. Nowa mieszkanie w
standardzie deweloperskim na nowo powstającym kameralnym osiedlu.
Mieszkanie na drugim piętrze, o powierzchni całkowitej 50,45m? Składa
się z pokoju z aneksem kuchennym, sypialni, łazienki, antresoli.

ROZKŁAD POMIESZCZEŃ I METRAŻ: salon z aneksem kuchennym
16,17m?, sypialnia 12,9m?, łazienka = 4,37m?, korytarz = 5,0m?,
antresola = 12,01m? Z większego pokoju wyjście na duży balkon 4,02m?

STANDARD WYKOŃCZENIA: tynki wapienno-cementowe; posadzki
betonowe; instalacja elektryczna (przewody w puszkach? bez białego
montażu); instalacja RTV z sygnałem naziemnym (okablowanie); instalacja
telefoniczna (okablowanie); instalacja wod.-kan. wyprowadzona ze ścian
(bez armatury); instalacja zamontowane wkłady kominowe; drzwi
zewnętrzne do lokalu mieszkalnego, bez drzwi wewnętrznych, okna PCV i
drewniane połaciowe na antresoli. Ogrzewanie i bieżąca ciepła woda z
pieca gazowego. Łazienka z oknem. Rozprowadzona instalacja do systemu
alarmowego. Parapety wewnętrzne z konglomeratu.

Za dopłatą 40250 złotych miejsce w podziemnym garażu pod budynkiem,
lub za 19500 złotych miejsce zewnętrzne przed blokiem.

W okolicy tereny zielone. Kilka minut spacerem do przystanku
autobusowego. Do centrum 10 minut samochodem.

Kupujący zwolniony z podatku PCC!

Dom w trakcie budowy, stan deweloperski przełom 2023/2024 roku.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409696
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 388 465 PLN
cena [m2] 7 700 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica BUKOWO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 50 m2

ilość pokoi 2
piętro 2 / 2
rok budowy 2023
rynek PIERWOTNY
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał YTONG
okna POŁACIOWE, PCV
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne GARAŻ
źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
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.

 



 

 


