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4-pok, odnowione dwupoziomowe mieszkanie w Centrum
Przedmiotem oferty jest 4-pokojowe, dwupoziomowe, przestronne
mieszkanie z balkonem w Śródmieściu. 

Mieszkanie usytuowane w rewelacyjnej lokalizacji, w pobliżu punkty
usługowo-handlowe, apteka, uczelnie, restauracje, centrum handlowe czy
park. W odległości 30 m przystanki komunikacji miejskiej- zarówno
tramwajowe i autobusowe. 

Świetny dojazd z każdej strony miasta. Dodatkowo- liczne miejsca
postojowe w okolicy, nieobjęte strefą. 

Do mieszkania przynależą dwie duże piwnice wyposażone w drzwi
antywłamanione. Kotłownia oraz rowerownia są ogólnodostępne dla
mieszkańców. 

Nieruchomość została w pełni odświeżona w tym roku, kuchnia i łazienka
nie były uprzednio użytkowane. Piec gazowy jest w trakcie wymiany na
nowszy. 

Na powierzchię użytkową 93m2 składają się:

-pokój z wyjściem na balkon
-oddzielna kuchnia wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty AGD
-łazienka z kabiną prysznicową i nową pralką
-przedpokój z szafą w zabudowie

Na drugim piętrze znajdują się:

-sypialnia z łóżkiem małżeńskim
-sypialnia z biurkiem oraz telewizorem
-sypialnia z biurkiem
-łazienka z wanną

Mieszkanie znakomicie doświetlone. 

Czynsz do wspoólnoty w wysokości ok. 400zł- uwzględnia m.in. fundusz
remontowy. Dodatkowo płatne ogrzewanie, ciepła woda i prąd. Internet
we własnym zakresie. 

Preferowany najem minimum na rok. 

Polecam i zapraszam na prezentację. 

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411301
nieruchomość MIESZKANIE
operacja WYNAJEM
cena 3 900 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE
rodzaj nieruchomości BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 93 m2

ilość pokoi 4
piętro 4 / 4
rok budowy 1995
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 400 PLN
materiał INNY
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 2
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA, KOMÓRKA
źródło C.W. PIEC GAZOWY
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.

 

 

 

 



 

 

 


