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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 39 m2,
SZCZECIN, POGODNO
Cena 260

000 zł

Oferujemy na sprzedaż 2 pokojowe mieszkanie z miejscem parkingowym na zamkniętym podwórzu .
Budynek przeszedł generalny remont włącznie z wymianą dachu , pionów wodnych, ociepleniem, położeniem
nowej izolacji .
Mieszkanie znajduje się na 2 piętrze/2, składa się z dwóch pokoi , łazienki, kącika kuchennego, skrytki i korytarza
.
Czynsz wynosi 330 zł dla 3 osób z funduszem remontowym .
Ogrzewanie i ciepłą woda gazowe . Okna nowe trzyszybowe .
Do mieszkania przynależy duża piwnica o powierzchni 14,72 m2 .
Ponadto z tyłu obiektu dostępny jest dla mieszkańców zamykany parking z miejscem parkingowym .
Okna sypialni wychodzą na podwórze, mieszkanie jest ciche i bardzo ciepłe .

Polecamy i zapraszamy na prezentację .
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Hestia Nieruchomości
Podgórna 63/18
70-205 Szczecin
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biuro@hestianieruchomosci.pl

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

260 000,00 PLN

Cena za m2

6 744,49 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Dzielnica - osiedle

POGODNO

Ulica

Adama Mickiewicza

Powierzchnia całkowita

38,55 m2

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1935

Standard

DOBRY

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

2

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Garaż

JEST

Liczba miejsc parkingowych

1

Nr Licencji

2067

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

