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

Przytulne 3 pokoje | Turzyn | piwnica i balkon
Na sprzedaż duże mieszkanie spółdzielcze-własnościowe dla rodziny z
dzieckiem:

- 3 pokoje, balkon

- powierzchnia 69,43m2

- na 2. piętrze czteropiętrowego budynku z lat 90tych

- w samym sercu dzielnicy Turzyn.

Na mieszkanie składają się:

- przestronny salon (~20m2) z balkonem

- sypialnia (~12m2)

- pokój (~10m2)

- widna kuchnia z zamykaną spiżarką (~11m2)

- łazienka z prysznicem i WC (~6m2)

- korytarz z głęboką szafą w zabudowie (~9m2).

Mieszkanie przeszło kapitalny remont wraz z wymianą wszystkich
instalacji w 2013 roku - więc po ewentualnym odświeżeniu można
wchodzić i mieszkać. Przynależna spora piwnica, jest też możliwość
korzystania z rowerowni i suszarni. Ogrzewanie i woda z sieci miejskiej,
czynsz ok. 600zł + prąd. Możliwość zakupu np. przez obywateli Ukrainy.

Mieszkanie bardzo ciepłe, okna na dwie strony świata (wschód, zachód) - z
jednej strony widok na ulicę, z drugiej na podwórko z placem zabaw.
Kameralny blok z odnowioną elewacją.

W promieniu 500 metrów: przedszkole, szkoła podstawowa, liceum,
Biedronka, Galerie Handlowe Turzyn, stacja benzynowa, kawiarnie i
restauracje. Tuż przed blokiem przystanek tramwajowy (7, 8, 9).

Polecam szczególnie dla rodziny z dzieckiem lub ze względu na lokalizację
jako inwestycja pod wynajem.

Do zobaczenia na prezentacji:)

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410396
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 550 000 PLN
cena [m2] 7 922 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica TURZYN
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności SPÓŁDZIELCZE

WŁASNOŚCIOWE
powierzchnia 69 m2

ilość pokoi 3
piętro 2 / 4
rok budowy 1992
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 600 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia 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.



 

 

 

 



 

 


