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SPRZEDAŻ 3 POKOJE SZCZECIN
Na sprzedaż rozkładowe mieszkanie o pow. 63,9 m2 na Osiedlu Bukowym,
w spokojnej, zielonej okolicy w pobliżu Puszczy Bukowej. Kulturalne
sąsiedztwo.

Mieszkania składa się z jasnego salon o pow. 20 m2, z wyjściem na balkon,
2 sypialnie o pow. 10,9 i 9,5 m2, łazienka z prysznicem i WC o
powierzchni 5,4 m2,oddzielna kuchnia 6 m2 w zabudowie ze zmywarką
oraz kuchenką gazową (piekarnik elektryczny), przestronny przedpokój 12
m2 z 5-drzwiową szafą w zabudowie.

Okna salonu, jednej sypialni oraz balkon znajdują się od strony
południowej dzięki temu mieszkanie jest słoneczne, jasne i ciepłe, słońce
operuje tu przez większość dnia. Duży przedpokój daje poczucie
przestrzeni. Budynek usytuowany na lekkim wzniesieniu więc okna są
położone dość wysoko oraz w sporej odległości od chodnika. W oknach
rolety oraz rolety antywłamaniowe. Blok położony jest w pobliżu parku,
oddalony od ulicy, zabudowa jest tutaj luźniejsza, co sprawia, że okolica
jest cicha i spokojna oraz jest więcej otwartych przestrzeni.

Do mieszkania przynależy piwnica. W budynku znajduje się również
wózkownia. W pobliżu budynku obszerny parking przedszkole, szkoła
podstawowa, boisko, apteka, przychodnia, szpital, przystanek autobusowy,
supermarket, bankomat, kościół, parking, poczta, park, plac zabaw.
Serdecznie 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 410202
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 545 000 PLN
cena [m2] 8 529 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OS. BUKOWE
lokalizacja PRAWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BLOK
forma własności SPÓŁDZIELCZE

WŁASNOŚCIOWE Z
KW

powierzchnia 64 m2

ilość pokoi 3
rok budowy 2000
rynek WTÓRNY
standard DOBRY
materiał CEGŁA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ

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

 



 

 

 



 


