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Kup, "wrzuć granat", wyremontuj, zamieszkaj!
OSTRZEŻENIE! Przeglądanie kolejnych zdjęć poza planem lokalu wiąże
się z bardzo drastycznymi przeżyciami wizualnymi! Osobom wrażliwym
radzę nie oglądać zdjęć, przedstawiających faktyczny stan lokalu. 

Nieruchomość w świetnej lokalizacji, otulona parkiem, z bardzo dobrze
rozwiniętym węzłem komunikacyjnym tuż pod nosem, a jednak w
wyjątkowym miejscu, gdzie będzie Ci się dobrze żyło. 
Minusy? Mieszkanie wymaga kapitalnego remontu w pełnym znaczeniu
tych słów. Parafrazując słownik języka polskiego chodzi o doprowadzenie
do stanu używalności w pełnym wymiarze. 
Elektryka? Do wymiany. Drzwi? Lepiej nie pytać. Armatura sanitarna?
Lata świetności ma już za sobą. Tylko okna nadają się do swobodnej
eksploatacji. Ten lokal stanowi próbę siły dla ekip remontowych. Jeśli
jeszcze Ciebie nie zniechęciłem, dalsze szczegóły poniżej: 

Mieszkanie znajduje się w bocznej, niewielkiej uliczce śródmieścia
Szczecina. Z poziomu budynku możemy zejść do parku i dalej udać się
spacerem nad Rusałkę czy w stronę Teatru Letniego. W okolicy wiele
sklepów, restauracji, targowisko Manhattan, basen sportowy, Urząd
Miasta, Jasne Błonia. Lokalizację można zachwalać długo. 

Lokal składa się z trzech rozkładowych pomieszczeń - kuchni, pokoju
dziennego, łazienki, oraz z łączącego wszystkie pomieszczenia korytarza.
Dodatkowym atutem nieruchomości są media z sieci miejskiej - ciepła
woda oraz ogrzewanie centralne. W mieszkaniu jest gaz, lecz wyłącznie do
kuchenki. 

Czynsz na 1 osobę wynosi około 600 zł i zawiera zaliczki na fundusz
remontowy, ogrzewanie, wodę, zarząd nieruchomością. 

Prezentacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Lepszych zdjęć nie będzie. 

Podane w rzucie wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411316
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 258 900 PLN
cena [m2] 7 504 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica ŚRÓDMIEŚCIE-

CENTRUM
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 35 m2

ilość pokoi 1
piętro 2 / 4
rok budowy 1930
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 600 PLN
standard DO REMONTU KAPIT.
materiał CEGŁA
typ kuchni ODDZIELNA
ilość łazienek 1
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
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.



 

 

 



 


