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Czteropokojowe mieszkanie na Warszewie
Na wynajem czteropokojowe mieszkanie znajdujące się na parterze
niskiego budynku w dzielnicy Warszewo.

LOKALIZACJA

Budynek umiejscowiony w drugiej lini zabudowy, z dala od ruchliwej ulicy.

W pobliżu znajduje się szkoła, obiekty użyteczności publicznej, sklepy oraz
komunikacja miejska, zapewniająca sprawne dotarcie do centrum miasta.

Osiedle o zabudowie luźnej, z licznymi, ogólnodostępnymi miejscami
parkingowymi.

NIERUCHOMOŚĆ

Lokal mieszkalny usytuowany jest w zadbanym trzypiętrowym budynku z
2006 roku.

Na powierzchnię 67,34 m2 składa się:

- korytarz

- przestronny salon z wyjściem na duży balkon (od strony południowej')

- dwie ustawne sypialnie

- mniejszy pokój

- łazienka z wanną i WC

- elegancka kuchnia z meblami w zabudowie

Mieszkanie w jasnej kolorystyce, bardzo dobrze doświetlone, wykończone
z użyciem materiałów wysokiej klasy oraz w pełni wyposażone.

DODATKOWE INFORMACJE

- mieszkanie dostępne od 01.04.2023

- wymagana kaucja w wysokości 7 000 złotych

- wymagany najem okazjonalny

- umowa na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

- czynsz administracyjny ok. 825 PLN (zawiera zarządzanie
nieruchomością, wywóz śmieci, zaliczkę na wodę, ogrzewanie z sieci SEC)

- dodatkowo płatny prąd - wg zużycia

- internet - płatny dodatkowo - 80 PLN

- do mieszkania przynależy piwnica

Zapraszam na prezentację.

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

numer oferty 411832
nieruchomość MIESZKANIE
operacja WYNAJEM
cena 3 400 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica WARSZEWO
lokalizacja LEWOBRZEŻE
rodzaj nieruchomości NISKI BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 67 m2

ilość pokoi 4
rok budowy 2006
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 825 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał CEGŁA
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA
instalacje INTERNETOWA
źródło C.W. SIEĆ MIEJSKA
ogrzewanie C.O. Z SIECI

MIEJSKIEJ



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.

 

 

 



 

 

 

 




