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Mieszkanie z TARASEM w CENTRUM Szczecina
Tylko u Nas - Oferta jakich mało!

Możesz korzystać z uroków życia w ścisłym centrum miasta i pić kawę z
przyjaciółmi na wielkim TARASIE.

Przedmiotem sprzedaży jest mieszkanie znajdujące się na 3 piętrze
pięknej, odrestaurowanej kamienicy (budynek ocieplony od strony
podwórka, na elewacji zewnętrznej od strony ulicy - liczne sztukaterie,
klatka schodowa świeżo po remoncie).

Na powierzchnię 98,57 m2 składają się: duży, dobrze ustawny salon (ok
25 m2); 3 pokoje sypialne (o metrażu kolejno ok 14,06 m2, 13,98 m2, 8,79
m2); oddzielna kuchnia z oknem (11,88 m2); łazienka z wanną i toaletą
oraz duży przedpokój z szafą w zabudowie stałej.

Mieszkanie jasne, słoneczne z zachodnią wystawą okien (front budynku).
Okna PCV.

Zdecydowanym atutem przedmiotowej oferty jest ogromny, dobrze
ustawny taras - wspaniałe miejsce do wypoczynku i rekreacji.

Odpowiednie położenie mieszkania względem budynku - nie zaglądamy
sąsiadom w okna.

Mieszkanie nie wymaga nakładu finansowego. Gotowe do zamieszkania od
zaraz.

W cenie pozostają zabudowy stałe min. kuchni, łazienki, szafy w
zabudowie, pozostałe umeblowanie do uzgodnienia.

Ciepła woda i ogrzewanie z pieca gazowego. Szczegóły dotyczące opłat
eksploatacyjnych u opiekuna oferty.

Świetna lokalizacja? w pobliżu liczne restauracje, sklepy, park
rekreacyjny, kina, teatry, CH Kaskada, Deptak Bogusława; w niedalekiej
odległości także zabytkowa część miasta? Zamek Książąt Pomorskich,
Wały Chrobrego, Filharmonia Szczecińska.

Oferta na wyłączność. Polecam serdecznie i zapraszam na prezentację
mieszkania.

Sprzedaż dedykowana tylko DLA KLIENTA GOTÓWKOWEGO.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410556
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 645 000 PLN
cena [m2] 6 544 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości KAMIENICA
forma własności INNA
powierzchnia 99 m2

ilość pokoi 4
piętro 3 / 3
rok budowy 1920
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 692 PLN
standard DOBRY
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, TARAS
źródło C.W. PIEC GAZOWY
ogrzewanie C.O. GAZOWE

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



 

 

 

 



 

 

 


