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

Bezczynszowe, 3 pokoje, ogród, garaż.
Na sprzedaż mieszkanie z ogrodem i garażem na os. Słonecznym.

Mieszkania 3 pokojowe, do własnej aranżacji.

Oferta na wyłączność.

W cenie mieszkania ogród z altanką i nasadzeniami (co sprzyja relaksowe
we własnym zaciszu), garaż murowany oraz budynek do remontu w
którym można zrobić domek gościnny.

Nieruchomość mieści się w dobrym punkcie, z tej części Szczecina można
wygodnie dojechać na trasy wyjazdowe ze Szczecina a do centrum mamy
około 20 min. samochodem, komunikacja miejska w pobliżu.

Lokalizacja: Szczecin, Prawobrzeże, os. Słoneczne

Cena: 580000PLN

Powierzchnia: 75,1 m2,

Piętro: 0 / 1

Rok budowy: 1930,

Budynek: dom,

POKOJE:

Liczba pokoi: 3 + pomieszczenie na gabinet

KUCHNIA:

Rodzaj kuchni: osobna z oknem,

Podłoga: kafle,

ŁAZIENKA Z WC:

Liczba łazienek: 1,

Podłoga: gres,

Stan lokalu: do remontu,

Miejsce parkingowe: Garaż murowany

Piwnica: 1

Strony świata: południe, zachód,wschód,

Ciepła woda: SEC,

Ogrzewanie: SEC,

Czynsz: 0zł

Dzierżawa części ogrodu: 120zł (do spółdzielni)

Mieszkanie przeszło gruntowny remont około 10lat temu: wymieniono
instalację elektryczną, okna. Budynek ocieplony i pomalowana elewacja.

Dokładny rozkład pomieszczeń znajduje się w załączonym rzucie

numer oferty 410083
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 580 000 PLN
cena [m2] 7 723 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OS. SŁONECZNE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości DOM
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 75 m2

ilość pokoi 3
rok budowy 1930
rynek WTÓRNY
standard DO REMONTU
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
przynależne PIWNICA, GARAŻ,

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

MIEJSKIEJ



lokalu.

Przed prezentacją nieruchomości podpisywana jest standardowa umowa
pośrednictwa.

Polecam serdecznie i 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

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

 

 



 

 

 



 


