
     91 431-57-45     +48 501-284-624     biuro@szulcnieruchomosci.pl  

Dom na Pogodnie z garażem i poddaszem użytkowym!
Zapraszam do zapoznania się z ofertą DOMU zlokalizowanego na
Szczecińskim Pogodnie, przy ul. Juranda.

Przestronny dom wolnostojący, ulokowany jest na płaskiej działce (752
m2) mający regularny kształt.

Ważnym atutem położenia w tej części miasta jest, dogodny dostęp
komunikacyjny oraz bliskość do wszelkich obiektów takich jak m.in.
sklepy, szkoły, uczelnie, place zabaw czy tereny zielone.

Na powierzchnię: 320,59 m2, w tym powierzchni użytkowej (bez
podpiwniczenia) 231,54 m2, składa się:

PARTER, o łącznej powierzchni ponad 97 m2, w tym:

- pokój dzienny połączony z jadalnią i kuchnią

- gabinet,

- pomieszczenie gospodarcze (biuro),

- łazienka

- ogród zimowy.

PIĘTRO, o łącznej powierzchni ponad 85 m2, w tym:

- trzy pokoje w tym jeden z garderobą,

- dwie łazienki,

- korytarz.

*PODDASZE,o łącznej powierzchni ponad 48 m2, w tym:

- trzy pokoje,

- łazienka

- klatka schodowa,

* (układ funkcjonalny poddasza jest docelowy? aktualnie brakuje m.in
ścian działowych).

Dodatkowym atutem jest również duże podpiwniczenie (niecałe 90m2) z
wydzieloną kotłownią, pralnią oraz dodatkowymi pomieszczeniami,
mogące stanowić pomieszczenia gospodarcze jak np.: siłownię lub
spiżarnię. Na terenie posesji w osobnej bryle znajduję się dwu
stanowiskowy garaż (36 m2) oraz możliwość parkowania aut na posesji
działki.

Co istotne, dom kilka lat temu przeszedł generalny remont przy, którym
wykonano m.in. nową instalację elektryczną i hydrauliczną, zamontowano
system rekuperacji jak również zrobione zostało nowe pokrycie dachowe
domu i garażu. Stan nieruchomości oddają zdjęcia dołączone do oferty. Do
wydania od zaraz!

Polecam i zapraszam na prezentacje!

Oferta wyłączna w Biurze Nieruchomości VIP.

Powyz?sze ogłoszenie ma wyła?cznie charakter informacyjny. Nie stanowi

numer oferty 411205
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 2 190 000 PLN
cena [m2] 7 330 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica POGODNO
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

MIESZANE
powierzchnia 321 m2

powierzchnia użytkowa 232 m2

powierzchnia działki 752 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 1936
rynek WTÓRNY
kształt działki PROSTOKĄT
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
pokrycie dachu DACHÓWKA

CERAMICZNA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 3
przynależne GARAŻ
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
ogrzewanie C.O. GAZOWE



ono oferty w mys?l art. 66 i n. ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
(Dz.U. 1964r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

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

 

 

 



 

 

 

 




