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Na sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie + lokal
 Świetna inwestycja! Centrum, niedaleko Bramy Portowej i Dworca. 

Mieszkanie 2 pokojowe (możliwość zrobienia 3 pokoi) wraz z lokalem
znajdującym się w przyziemiu.
Oba lokale są obecnie wynajmowane, istnieje możliwość przejęcia
Najemców.

Mieszkanie przeszło gruntowny remont parę lat temu wraz z wymianą
wszystkich instalacji. Pozostały odrestaurowane, stare, poniemieckie
drzwi oraz oryginalne zdobienia sufitów.
Znajduje się na parterze w kamienicy 4 piętrowej zaliczającej się do
zabytków (możliwość odrestaurowania jej w najbliższych latach z pomocą
środków unijnych).
Ogrzewanie gazowe, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego. Istnieje
możliwość pociągnięcia ciepłej wody z pieca gazowego.  Okna plastikowe.

Na powierzchnię mieszkania 65,49 m2 składa się:
- przedpokój 5,21 m2,
- kuchnia 11,48 m2,
- łazienka 3,40 m2,
- pokój 22,88 m2,
- sypialnia 22,52 m2

Dodatkowo przynależny lokal w piwnicy o powierzchni 18,77m2. Lokal z
wejściem z ulicy również po remoncie. Posiada łazienkę.
Ogrzewanie elektryczne, ciepła woda z podgrzewacza elektrycznego. W
lokalu jest oddzielny licznik na prąd.

Czynsz do wspólnoty łącznie wynosi 451 zł.

Dobra lokalizacja, w pobliżu Centrum, Bulwary Szczecińskie, Dworzec,
uczelnie.
Świetna inwestycja, mieszkanie nadaje się również na działalność
biurową, usługową.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 410791
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 555 000 PLN
cena [m2] 6 587 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE-

CENTRUM
rodzaj nieruchomości KAMIENICA
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 84 m2

ilość pokoi 2
rok budowy 1940
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 451 PLN
materiał CEGŁA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
przynależne PIWNICA, KOMÓRKA
źródło C.W. PIEC ELEKTRYCZNY
ogrzewanie C.O. GAZOWE
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.



 

 

 



 

 

 



 


