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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 5, pow. całkowita: 150 m2,
SZCZECIN, CENTRUM
Cena 1

047 000 zł

Klimatyczne komfortowe dwa apartamenty : jeden 3 pokojowy o powierzchni około 84 m 2 oraz drugi około 65,
57 m2 w zadbanej kamienicy na 3 piętrze w centrum miasta.
Pierwszy apartament składa się z 2 odrębych sypialni całkowicie i elegancko wykończonych i wyposażonych oraz
salonu z aneksem kuchennym z jadalnią, łazienki .Mieszkanie posiada balkon.
Drugi apartament znajduje się od podwórka , są to 2 pokoje, salon z aneksem kuchennym oraz sypialnią oraz
łazienka.
Całość robi niezwykle wrażenie, wysoki standard wykończenia , modne kolory ścian oraz dodatki. Mieszkania są
całkowicie wykończone i wyposażone w meble oraz wszystkie sprzęty AGD oraz dodatki.
Apartamenty są połączone wspólnym korytarzem , odpowiednim dla przechowywania dodatkowych rzeczy np
roweru.

Symbol

378845

Symbol SWO

378845

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

1 047 000,00 PLN

Cena za m2

7 000,07 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

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

Dzielnica - osiedle

CENTRUM

Ulica

Edmunda Bałuki

Powierzchnia całkowita

149,57 m

Forma własności działki

WŁASNOŚĆ

Rodzaj mieszkania

POW.4 POKOI

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1900

Standard

BARDZO WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

OTWARTA

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

5

Piętro

3

Liczba pięter

4

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Liczba miejsc parkingowych

1

Balkon

JEST

Nr Licencji

10242

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

