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Obniżka o 45 tys! 4 pokoje na os. Majowym!
Nowa cena - było 620 000 jest 575 000!

Szukasz przestronnego mieszkania docelowo dla siebie i rodziny?
Pragniesz by była to cicha i spokojna okolica, która jest w pobliżu terenów
zielonych, sklepów oraz szkół i przedszkoli dla dzieci? Jednocześnie chesz
od razu się wprowadzić bez konieczności przeprowadzania żadnych
remontów?

Ta oferta jest idealnie dopasowana do takich potrzeb!

Przedmiotem sprzedaży jest jasne i cieple mieszkanie 4 pokojowe. Lokal
jest w bardzo dobrym stanie - gotowy do zamieszkania, nie wymaga
żadnych nakładów finansowych. 

Powierzchnia całkowita wynosi 71,3m? a przypada na:
- przestronny salon z wyjściem na balkon od strony południowej, z którego
rozprzestrzenia się widok na piękną Puszczę Bukową
- mniejszy pokój, który aktualnie pełni funkcję biura
- sypialnia z dużą, narożną szafą
- przytulny pokój dziecięcy
- łazienka z prysznicem, pralką i umywalką z lustrem
- osobne WC
- widna kuchnia wyposażona w sprzęt AGD
- oraz szeroki przedpokój

Dodatkowo do mieszkania przynależy piwnica o metrażu 4,5m? a w
budynku jest ogólnodostępna dla mieszkańców wózkownia oraz suszarnia.
Pod budynkiem są liczne miejsca parkingowe.

Majowe to spokojne osiedle, gdzie niedaleko znajduje się park oraz
Puszcza Bukowa - idealne miejsca na spacery. Atrakcję na rodzinne
wyjścia zapewni pobliski skate park, lodowisko, kino czy bilard. W pobliżu
znajdują się sklepy, punkty usługowe oraz galerie handlowe. Nie opodal
jest szkoła, przedszkole, żłobek oraz plac zabaw dla dzieci. Kilka minut
pieszo dalej znajduje się pętla autobusowa, dzięki której łatwo jest się
przemieścić w inne okolice Szczecina, a sam dojazd do centrum
samochodem zajmuje z 15 minut. 

Najbardziej polecam rodzinom z dziećmi oraz osobom, które cenią
sobie ciszę i spokój z dala od miejskiego zgiełku.
Cena do negocjacji. Nie zwlekaj i umów się na prezentację!

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

numer oferty 412126
nieruchomość MIESZKANIE
operacja SPRZEDAŻ
cena 575 000 PLN
cena [m2] 8 065 PLN
miejscowość SZCZECIN
dzielnica OS. MAJOWE
rodzaj nieruchomości BLOK
forma własności WŁASNOŚĆ
powierzchnia 71 m2

ilość pokoi 4
piętro 4 / 4
rok budowy 1990
rynek WTÓRNY
czynsz administracyjny 850 PLN
standard WYSOKI STANDARD
materiał WIELKA PŁYTA
typ kuchni Z OKNEM
ilość łazienek 1
dodatkowe BALKON
przynależne PIWNICA
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.



 

 

 

  



 

 

 


