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2 pokojowe w Świnoujściu, garaż, osiedle Platan
Na sprzedaż dwupokojowy apartament z balkonem, położony na III piętrze
niskiego budynku wchodzącego w skład Osiedla Platan w Świnoujściu
przy ul. Chełmońskiego.

Budynek, w którym znajduje się apartament jest usytuowany 1300 m od
morza i jednej z najpiękniejszej w Polsce piaszczystej plaży. Budynki o
eleganckiej architekturze, posiadają bardzo duże garaże podziemne,
windy łączące wszystkie kondygnacje, system kontroli dostępu,
monitoring oraz zagospodarowane części wspólne w postaci zieleni.

Apartament o powierzchni 50,50 m2 składa się z salonu z aneksem
kuchennym bardzo dobrze doświetlonym od strony południowo zachodniej
poprzez duże okna, sypialni oraz łazienki. Ściany w apartamencie gładkie
malowane w jasnych odcieniach, na podłodze panele oraz gres. Kuchnia w
zabudowie na wymiar wraz ze sprzętem AGD tj. lodówka z zamrażarką,
zmywarka, piekarnik, płyta grzewcza elektryczna, okap. W salonie
znajdują się dwie duże szafy w zabudowie stałej, stół wraz z krzesłami,
dwie wygodne kanapy (jedna z nich jest rozkładana - możliwość noclegu
dla dwóch osób), stolik kawowy, szafka TV. Sypialnia z dużym łóżkiem
160x200 cm i szafami w zabudowie. Łazienka w glazurze i terakocie wraz
z kabiną prysznicową i baterią termostatyczną, umywalką z szafką, pralka
w praktycznej zabudowie oraz wc. Balkon o powierzchni około 7 m.kw.
Całe widoczne na zdjęciach umeblowanie może pozostać w sprzedawanym
apartamencie. Na oknach rolety zewnętrzne elektryczne.

Ogrzewanie i ciepła woda w lokalu centralne z sieci miejskiej
(zamontowane są oddzielne liczniki ciepła dla lokalu). Koszty
eksploatacyjne to czynsz do zarządcy budynku w wysokości około 640 zł
(zawiera zaliczkę na ogrzewanie, zaliczkę na ciepłą i zimną wodę, wywóz
nieczystości, Internet, opłaty administracyjne, opłatę za garaż i fundusz
remontowy) dodatkowo energia elektryczna według indywidualnego
zużycia. Podstawowy dostęp do Internetu jest w cenie czynszu (prędkość
około 6 Mb/s) wystarcza do swobodnego korzystania także z serwisów
typu Netflix.

Pod budynkiem znajduje się indywidualne miejsce postojowe w
dodatkowej cenie 60 000 zł oraz dostępna jest wspólna rowerownia, gdzie
bezpiecznie można przechowywać rowery.

W bliskiej odległości znajdują się takie atrakcje jak przepiękna plaża,
promenada, latarnia morska, zachodni fort artyleryjski, Park Zdrojowy,
stacja kolejki UBB, ścieżki rowerowe łączące Świnoujście z niemieckimi
nadmorskimi miejscowościami. Naprzeciwko bloku znajduje się duży plac
zabaw dla dzieci i siłownia pod chmurką. Sklepy Lidl, Biedronka,
Stokrotka w odległości 200-300 m od mieszkania.

Nieruchomość dostępna od zaraz.

Serdecznie zapraszam na prezentacje.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

numer oferty 411727
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 750 000 PLN
cena [m2] 14 851 PLN
miejscowość ŚWINOUJŚCIE
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 51 m2

ilość pokoi 2
piętro 2 / 4
rok budowy 2010
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 640 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
okna DREWNIANE NOWY

TYP
typ kuchni ANEKS KUCHENNY
dodatkowe BALKON
przynależne GARAŻ
instalacje TELEWIZJA KABLOWA,

INTERNETOWA
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ
zabezpieczenia OSIEDLE ZAMKNIĘTE,

DOMOFON



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.

 

 

 



 

 

 

 


