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Oferujemy do sprzedaży mieszkanie dwupoziomowe na kameralnym
osiedlu Keja zlokalizowanym na górnym Golęcinie. Spokojne miejsce z
dala od zgiełku, do centrum ok 7 km i 20 minut komunikacją miejską.
Osiedle budynków dwupiętrowych z użytkowymi poddaszami. Jest to
mieszkanie które można traktować jako 4 pokojowe (jeden pokój na 2
poziomie wpisany jako garderoba) ze skosami o powierzchni użytkowej
54,49 m2. Pierwszy poziom stanowi salon połączony z kuchnią o pow.
19,05 m2, co w całości tworzy atrakcyjną przestrzeń, pokój 2 - 10,24 m2,
pokój 3 - 12,06 m2, łazienka- 3,20 m2, przedpokój - 6,68 m2. Drugi poziom
- pow. użytkowa 3,41, całkowita po podłodze to ok. 8m2. Na pierwszym
poziomie trzy okna połaciowe, na górze 3 okna połaciowe. W sypialni
spora zabudowa szafy. Łazienka wykończona glazurą i terakotą, ściany w
mieszkaniu gładzone i malowane. Ogrzewanie z pieca gazowego
dwuobiegowego. Szybki termin wydania. W cenie mogą pozostać
wszystkie meble w mieszkaniu wg uznania kupujących.

Do mieszkania przynależy komórka lokatorska o pow. 3m2. Dodatkowo
można dokupić garaż murowany o pow. 18,60 m2 mieszczący się w bryle
budynku. Cena garażu to 60.000 złotych. Cena do negocjacji.

Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych
przepisów prawnych.

Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli
nieruchomości i mogą ulegać zmianom.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411102
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 410 000 PLN
cena [m2] 7 524 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica GOLĘCINO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 54 m2

ilość pokoi 3
piętro 2 / 2
rok budowy 2000
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 440 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
ilość łazienek 1
przynależne GARAŻ, KOMÓRKA
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.

 



 

 

 



 

 

 


