Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 28 m2,
SZCZECIN, DRZETOWO
Cena 175

000 zł

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą mieszkania w standardzie deweloperskim - 2 pokoje zlokalizowane
na 4. piętrze w niskim, 4-piętrowym budynku z cegły.
Całość powierzchni to 31,78 m2 ( z czego 27,92 m2 powierzchni użytkowej ) :
korytarz, łazienka z WC, sypialnia oraz pokój z aneksem kuchennym.
Lokal przygotowany do malowania ścian, do jego wykończenia użyto materiałów wysokiej jakości, które spełniają
najnowsze normy budowlane.
Możliwość wykończenia pod klucz.
Ogrzewanie i ciepła woda z pieca gazowego.
Nieruchomość idealna zarówno na pierwsze mieszkanie jak i pod inwestycję.
W pobliżu liczne sklepy, punkty usługowo- gastronomiczne, szkoła podstawowa. W niedalekiej odległości
przystanki autobusowe/ tramwajowe.
Ok 10 min jazdy samochodem do Centrum miasta.
Gorąco polecam, zachęcam do kontaktu!

Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
732-700-771
biuro@hestianieruchomosci.pl

Symbol

365580

Symbol SWO

365580

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

175 000 PLN

Cena za m2

6 268 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

DRZETOWO

Ulica

Emilii Plater

Powierzchnia całkowita

28 m

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1930

Standard

DO WYKOŃCZENIA

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Piętro

4

Liczba pięter

4

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Nr Licencji

20713

2

Karol Pęski
Menadżer, doradca ﬁnansowy, prawnik, pośrednik w obrocie
nieruchomościami, związany z branża nieruchomości od 2011
roku. Niezwykle ambitny, podchodzący z pasją do pracy, z której
czerpie wiele satysfakcji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w
ogólnopolskich korporacjach związanych z branżą nieruchomości
794160650
oraz ﬁnansową.
karol@hestianieruchomosci.pl
Karol to osoba ściśle nastawiona na cel, zawsze gotowy do
działania. Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. Kieruje się
zasadą, że każdy może być kim chce, wystarczy chcieć i dążyć do
tego. Największą satysfakcję w pracy sprawia mu rozwiązywanie
problemów oraz podbramkowych sytuacji. Od pracy odpoczywa
chodząc na basen.

Więcej ofert na stronie www.hestianieruchomosci.pl

