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Stare Pogodno parter plus suterena / ogród
Mieszkanie w prestiżowej lokalizacji na starym Pogodnie. Parter domu z
sutereną (piwnicą)

Budynek to poniemiecka dwulokalowa willa, położona przy spokojnej ulicy
wśród kameralnej zabudowy szeregowej.

Dom wybudowany w technologii tradycyjnej, wykonany z cegły, dach
pokryty dachówką ceramiczną.

Działka na której posadowiony jest budynek ma powierzchnię 519m2 -
właściciel posiada 50 procent udziału w działce i częściach wspólnych
budynku - (ogródek ok. 200m2 do każdego z mieszkań), możliwość
dojazdu od strony ogrodu - idealne miejsca ma wiatę, miejsca postojowe.

Klatka schodowa wymaga modernizacji, właściciel posiada projekt
architekta który zaplanował utworzenie dwóch niezależne wejść i
odwrócenie schodów biegnących do sąsiada mieszkającego na piętrze
(obecnie wspólne wejście).

Rozkład: Lokal o powierzchni: 72,7m2 na parterze, suterena ok. 60-70m2.

Parter: pokój 15,2m2, pokój 19,3m2, salon 26,3m2, weranda 7m2,
łazienka 3,2m2 przedpokój 7m2, wysokość pomieszczeń 2,86m.

Piwnica-suterena ok. 60-70m2 - pokoje, kuchnia, pralnia-łazienka
wysokość pomieszczeń 2,48m.

Okna czyściwo wymienione na PCV, instalacje: wodno-kanalizacyjna,
gazowa, elektryczna.

W okolicy znajdą Państwo: - sklepy spożywcze, bankomat, poczta, apteka,
ryneczek. Miejsce bardzo dobrze skomunikowane, tramwaje i autobusy.

Oferta wyłącznie w naszym biurze. Zapraszamy na prezentacja.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410540
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 570 000 PLN
cena [m2] 7 840 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica POGODNO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI

WIELORODZINNY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 73 m2

ilość pokoi 3
rok budowy 1930
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 1 PLN
standard DO WYKOŃCZENIA
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, GARAŻ,

OGRÓDEK
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
zabezpieczenia OSIEDLE ZAMKNIĘTE,

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.



 

 

 

 



 

 

 


