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Mieszkanie + miejsce pracy 140m2, Centrum
Klimatyczne mieszkanie typu loft, o powierzchni 140m2 na 2 poziomach,
zlokalizowane w Centrum, w bliskiej odległości Bramy Portowej.
Mieszkanie charakteryzuje duże, otwarte i jasne przestrzenie - idealne do
własnej aranżacji, zieleń za oknami. Idealne dla osoby chcącej połączyć
mieszkanie z miejscem pracy, również całość do wykorzystania na
powierzchnię biurową.

Posiada 2 oddzielne wejścia na 3 piętro i na poddasze (dla gości,
klientów), 2 łazienki? jedna na 3 piętrze (wanna) i jedna na poddaszu
(prysznic).

Lokal częściowo został doposażony. Umeblowanie do uzgodnienia.

Piętro 3 (ok. 75 m2):

Wejście z klatki schodowej, otwarty przedpokój z miejscem na garderobę,
kuchnia ok. 10m2, łazienka z wanną i toaletą ok. 7m2., osobna toaleta z
umywalką ok. 1,5m2, pokój dzienny ok. 40m2 z oknami na przestrzał
wschód-zachód, sypialnia ok. 12m2

- nowa kuchnia IKEA: lodówka, płyta gazowa, piekarnik elektryczny,
zmywarka, wyciąg

- w pokojach dobrze zachowana oryginalna podłoga drewniana

- odrestaurowany, czynny piec kaflowy

- wysokość pomieszczeń ok. 3,20 m

- lampy

Piętro 4 / poddasze (ok. 65m2):

Wejście schodami z salonu, drugie wejście z klatki schodowej, otwarty
przedpokój z wbudowaną garderobą, łazienka z prysznicem ok. 9m2, pokój
dzienny ok. 55m2, duże designerskie okna połaciowe na przestrzał
wschód-zachód, możliwość aranżacji aneksu kuchennego (dostępne
przyłącza wodno-kanalizacyjne)

- podłoga: panele laminowane, w łazience kafle

- piec gazowy dwufunkcyjny (ogrzewanie, woda) w łazience

- lampy

Przynależy piwnica 15m2 z oknem. Parking w podwórzu (klucz 200 PLN
jednorazowo). Kamienica w stanie bardzo dobrym z nową elewacją i
zadbaną klatką schodową. Okna na wschód/zachód, dużo światła i zieleni,
ulica jednopasmowa bez torów tramwajowych.

Centrum w zasięgu spaceru (PKP, PKS, Brama Portowa, Zamek,
Filharmonia, Deptak Bogusława, Uniwersytet etc.)

Dodatkowe opłaty to czynsz do zarządcy 750zł + liczniki prąd i gaz.
Umowa minimum rok czasu. Kaucja 2-miesięczna do uzgodnienia. Termin
wydania od zaraz.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

numer oferty 411400
nieruchomość LOKAL
operacja WYNAJEM
cena 3 500 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica CENTRUM
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości BIUROWY
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 137 m2

ilość pokoi 4
piętro 3 / 4
rok budowy 1920
rynek WTÓRNY
materiał CEGŁA
przynależne PIWNICA,

STAN.PARKINGOWE,
POMIESZCZENIE

SOCJALNE
instalacje WENTYLACJA,

OGRZEWANIE



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.

 

 

 



 

 

 


