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2pok. z tarsem 40m2/ ogróek 10m2
Budynek usytuowany na nowym zamkniętym osiedlu w bliskiej okolicy
lasu/ puszczy. Okolica bardzo spokojna, kameralna, bezpieczna z dobrym
dojazdem do centrum.
W odległości kilkunastu metrów sklep biedronka, przystanek autobusowy,
przychodnia, weterynarz, fryzjer, kosmetyczka, apteka. Mieszkanie
usytuowane w dwupiętrowym budynku na parterze z dużym 40 metrowym
tarasem oraz pasem zieleni.
Ogrodzony i pięknie zaprojektowany taras od strony południowej.
Mieszkanie o bardzo wysokim standardzie pięknie zaprojektowane,
wyposażone i umeblowane. Salon połączony z aneksem kuchennym
zabudowa na wymiar z sprzętem AGD wysokiej jakości (lodówka z
zamrażarką, piekarnik, płyta indukcyjna, okap, zmywarka). Na
wyposażeniu kuchni może również pozostać zamontowany filtr do wody
Startlife.
Salon wyposażony w narożnik skórzany z funkcją spania (skóra najwyższej
jakości). Szafka RTV, telewizor led Samsung 55cali, lakierowane meble
wykonane na zamówienie: stół rozkładany, krzesła, ława oraz szafka RTV.
Sypialnia wyposażona w skórzane łóżko 180/200 ze skrzynią, wykonane na
zamówienie meble lakierowane: szafki nocne, toaletka, lustro, krzesło,
regał na książki, telewizor biały led Samsung.
Garderoba z wejściem z przedpokoju o powierzchni około 3m2 (półki na
wymiar, relingi).
Łazienka z zabudowa na wymiar, duża szafa z zabudowaną pralko-
suszarką, szafka pod umywalką z szufladami i półkami. Wanna z
parawanem szklanym.
Przedpokój z szafą i komodą na wymiar.
Oba pokoje z dużymi oknami balkonowymi z wyjściem na taras.
Zamontowane rolety antywłamaniowe na pilot.
Do mieszkania przynależy miejsce postojowe oraz komórka lokatorka.
Cena mieszkania obejmuje wyposażenie, umeblowanie, komórkę
lokatorską. Miejsce postojowe dodatkowo płatne 40 000zł.
Bardzo niskie koszty utrzymania, własna kotłownia w budynku. Czynsz
około 480zł z ogrzewaniem, wodą oraz FR.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410591
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 640 000 PLN
cena [m2] 12 800 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica WARSZEWO
rodzaj nieruchomości APARTAMENTOWIEC
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 50 m2

ilość pokoi 2
rok budowy 2017
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 480 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał SILIKAT
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
przynależne STAN.PARKINGOWE,

OGRÓDEK, TARAS
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
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.



 

 

 

 


