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Apartament 68,5 m2 + taras 47 m2
OSTATNI TAKI APARTAMENT W PROMOCYJNEJ CENIE

> IDEALNE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA I WYPOCZYNKU <
Lokalizacja nad samym jeziorem, w otoczeniu parków i łąk a jednocześnie
niedaleko centrum Szczecina, do którego można dojechać w 15 minut.

Nowoczesne, kameralne osiedle w Szczecinie nad jeziorem, gdzie pasję do
sportów wodnych można realizować w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca
zamieszkania.
Nowoczesna architektura, rozwiązania smart living i największa
staranność w wykończeniu.
 
Jezioro Dąbie to czwarte co do wielkości jezioro w Polsce
Tor wodny prowadzi przez jezioro ze Schwedter Hafen do Zatoki
Pomorskiej i dalej do Bałtyku
 
 
Berlin - 150 km,
Morze Bałtyckie (Międzyzdroje) - 85 km, Świnoujście 119 km
  do granicy - 20 km

Mieszkanie o powierzchni 68,57 m2? STANDARD DEWELOPERSKI
4 pokoje. Istnieje możliwość powiększenia salonu poprzez usunięcie
ścianki działowej i stworzenie jednej dużej przestrzeni. Jasne mieszkanie z
balkonem w konfiguracji narożnej z widokiem na dwie strony świata.
Podłoga tarasu wyłożona jest panelem kompozytowym z ciekawym
zintegrowanym schowkiem do przechowywania narzędzi. Mieszkanie
oferuje wiele nowoczesnych rozwiązań, które z pewnością przydadzą się
każdemu przyszłemu właścicielowi, jak system pozwalający na zdalne
sterowanie ogrzewaniem podłogowym, oświetleniem oraz gniazdkami z
dowolnego miejsca na świecie. System wliczony w cenę. Zainstalowano
również podłączenie klimatyzacji. Opłaty za zarządzanie to około 4,7 zł/m2
plus dodatkowe koszty za media.
 
 
Miejsce w garażu (69 000 zł) lub na zewnątrz (38 000 zł)
 
Możliwość realizacji pod klucz.
W zależności od stopnia wykończenia oferowane są pakiety:
 
Pakiet A- 1400 zł/mkw (ca. 292 EUR/m2
Pakiet B - 1740 zł/m2 (ca. 362 EUR/m2)
Pakiet C - 3090 zł/m2 (ca. 644 EUR/m2)
 
 

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409797
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 822 000 PLN
cena [m2] 11 988 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica DĄBIE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości APARTAMENTOWIEC
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 69 m2

ilość pokoi 4
piętro 1 / 4
rok budowy 2022
rynek PIERWOTNY
czynsz administracyjny 310 PLN
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał PUSTAK
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
przynależne GARAŻ, TARAS
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. WŁASNE
zabezpieczenia OSIEDLE ZAMKNIĘTE,

ALARM, MONITO



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

 

 

 



 

 

 



 


