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Na wynajem dom Bezrzecze 385m2
Na wynajem piękny dom o powierzchni 385m2 i działce około 700m2.
Willa wykończona z najwyższej klasy materiałów budowalnych. Na metraż
nieruchomości składa się:

Podpiwniczenie:

Domowe Spa, łaźnia parowa, sauna sucha, prysznice, miejsce wypoczynku
(33,07m2), pralnia, suszarnia (12,52m2), kotłownia (20,39),
2xpomieszczenie gospodarcze (1,93m2) i (7,98m2), hall (8,38m2)

Parter:

Salon z kominkiem wyłożonym granitem (31,14m2) i jadalnią (19,20m2),
kuchnia (22,91m2) z meblami w zabudowie oraz sprzętami AGD, toaleta
(3,89m2), hall, wiatrołap, przedsionek. Z salonu wyjście na piękny taras

I piętro:

Sypialnia (24,83m2), pokój (21,97m2) z garderoba i łazienką (6,88m2),
łazienka z wanną i dwoma prysznicami, hiszpańska glazura i terakota
(13,69m2)

Poddasze: pokój (78,50m2), łazienka (18,99m2), garderoba (20,77m2)

Dom wyposażony w klimatyzacje z funkcją grzania i chłodzenia,
ogrzewanie podłogowe piec gazowy dwuobiegowy. Stolarka okienna
wykonana z drewna mahoniowego z szybami antywłamaniowymi oraz
roletami zewnętrznymi z funkcją programowania czasowego. Dom
wyposażony w instalacje alarmową, przeciwpożarową, internetową,
telefoniczną, wideofon, centralny odkurzacz. Podłogi wyłożone płytami
Marmur-Gres, w sypialniach deska egzotyczna. W salonie system kina
domowego.

Piękny ogród, liczne nasadzenia, brama wjazdowa automatyczna.

Dom dla wymagającego klienta, wykończony ze starannością oraz
funkcjonalny.

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

numer oferty 410174
nieruchomość DOM
operacja WYNAJEM
cena 15 000 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica BEZRZECZE
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 385 m2

powierzchnia użytkowa 385 m2

powierzchnia działki 1 500 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 2010
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
długość działki 95
szerokość działki 17
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
okna DREWNIANE NOWY

TYP
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 4
przynależne PIWNICA, GARAŻ,

OGRÓDEK, TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA,
INTERNETOWA

źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
zabezpieczenia ALARM, MONITORING,

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.



 

 

 

 

 



 

 


