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Oaza spokoju, Krzekowo - przestronny dom z ogrodem
Polecam na sprzedaż piękny dom w Szczecinie w dzielnicy Krzekowo, o
powierzchni użytkowej 120 m2 oraz całkowitej 300 m2. Dom składa się z
czterech przestronnych sypialni na piętrze oraz dużego, otwartego salonu
z kominkiem i wyjściem na taras oraz kuchni z dużą jadalnią na parterze.
Dom jest wyposażony w dwie łazienki, co zapewni komfort i wygodę dla
całej rodziny. Dodatkowo, dom posiada dużą piwnicę oraz garaż na dwa
auta.

Dom położony jest na działce o powierzchni 440 m2, co daje przestrzeń na
ogród i rekreację. Dzięki temu, mieszkańcy będą mogli cieszyć się
urokami natury, jednocześnie mieszkając w doskonałej lokalizacji.

Dom został częściowo wyremontowany, wymaga odświeżenia oraz
częściowego remontu. Idealnie nadaje się dla rodzin, które cenią sobie
przestrzeń i wygodę.

Dodatkowo, dom posiada duży taras o powierzchni 70 m2, który jest
idealnym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz
organizowania letnich spotkań z rodziną i przyjaciółmi.

Ogrzewanie oraz ciepła woda w domu pochodzą z pieca gazowego oraz
kominka, co zapewnia oszczędność i ekologiczne źródło energii.

Istnieje możliwość zaaranżowania dużego poddasza.

Zapraszamy do obejrzenia domu i przekonania się o jego wyjątkowych
walorach.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 411465
nieruchomość DOM
operacja SPRZEDAŻ
cena 1 800 000 PLN
cena [m2] 15 000 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica KRZEKOWO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości WOLNO STOJĄCY
forma własności WŁASNOŚĆ,

WŁASNOŚĆ
powierzchnia 300 m2

powierzchnia użytkowa 120 m2

powierzchnia działki 440 m2

ilość pokoi 5
rok budowy 1987
rynek WTÓRNY
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
okna PCV
typ kuchni OTWARTA
ilość łazienek 2
przynależne PIWNICA, GARAŻ,

TARAS
instalacje ELEKTRYCZNA,

WODNA,
KANALIZACJA,

GAZOWA
źródło C.W. PIEC GAZOWY,PIEC

WĘGLOWY/DREWNO
ogrzewanie C.O.

GAZOWE,KOMINEK
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.



 

 

 

 



 

 

 


