
     91 431-57-45     +48 501-284-624     biuro@szulcnieruchomosci.pl  

Apartament Hanza Tower 7p. z widokiem
Oferujemy Państwu na sprzedaż wyjątkowego apartamentu położonego na
7 piętrze wieżowca Hanza Tower.

Hanza Tower to nowa propozycja mieszkań w prestiżowym i najwyższym
obiekcie zlokalizowanym w samym centrum portowego miasta -Szczecina.
Budynek oferuje wiele udogodnień takich jak: basen z przeszklonym
dachem, sauna, jacuzzi, recepcja, klubik dla dzieci, pralnia
samoobsługowa, monitoring, ochrona oraz parking podziemny. W
perspektywie czasu ma powstać wiele więcej udogodnień. Perełką Hanza
Tower jest duży taras widokowy na 27 piętrze dostępny dla wszystkich
mieszkańców, który umożliwia piękny widok na panoramę Szczecina. W
pobliżu budynku znajduje się pełna infrastruktura, czyli: markety,
restauracje, przychodnie, galerie oraz bardzo dobra miejska komunikacja.
W pobliżu budynku znajduje się wiele terenów zielonych, m.in. park
Kasprowicza.

Opis:

Nieruchomość o powierzchni 28,21m2 w której skład wchodzi hol z
aneksem kuchennym (11,28m2), słoneczny pokój dzienny (13,63m2),

łazienka (3,30m2) oraz dodatkowy atut- taras (6,82m2). Lokal ma
funkcjonalny układ umożliwiający aranżację przestrzeni, tak by spełniała
potrzeby przyszłych mieszkańców. Mieszkanie do sprzedaży w stanie
deweloperskim.

Zakup apartamentu będzie doskonałym ulokowaniem kapitału pod
wynajem krótko lub długo terminowy.

To mieszkanie i ten widok warto zobaczyć!

Zapraszamy do kontaktu w sprawie prezentacji nieruchomości.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 409884
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 509 000 PLN
cena [m2] 18 043 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
lokalizacja LEWOBRZEŻE
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 28 m2

ilość pokoi 1
piętro 7 / 27
rok budowy 2022
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 420 PLN
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał BETON
typ kuchni OTWARTA
dodatkowe BALKON
przynależne STAN.PARKINGOWE
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

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

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia OCHRONA,

MONITORING,
OSIEDLE STR

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



 

 

 



 

 

 

 




