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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 101 m2,
SZCZECIN, CENTRUM
Cena 420

000 zł

Na sprzedaż słoneczne trzy pokojowe mieszkanie, piętro pierwsze w kamienicy na ul. Władysława Łokietka.
Na 101m2 składa się:
- salon
- dwa pokoje z antresolami
- widna kuchnia z oknem oraz spiżarnią
- łazienka z wanną, wc, umywalką i schowkiem na pralkę
- przedpokój z dużą szafą
Do mieszkania przynależy piwnica.
Do użytku mieszkańców strych.
Ogrzewanie oraz ciepła woda z pieca dwu obiegowego (wymieniony w 2019r.)
Czynsz do wspólnoty to 470zł, zawiera między innymi zaliczki na zimną wodę, sprzątanie części wspólnych,
fundusz remontowy.
Mieszkanie jest ciepłe i funkcjonalne.
W okolicy sklepy, restauracje, komunikacja miejska oraz inne udogodnienia.
Stan jak na zdjęciach.
Polecam i zapraszam na prezentację.
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Symbol

376318

Symbol SWO

376318

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

420 000,00 PLN

Cena za m2

4 158,42 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

CENTRUM

Ulica

Władysława Łokietka

Powierzchnia całkowita

101,00 m

Rodzaj mieszkania

3-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1930

Standard

DO REMONTU

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

3

Piętro

1

Liczba pięter

4

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. WŁASNE

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Rodzaj okien

PCV

Nr Licencji

22203

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

