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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 59 m2,
SZCZECIN, KALINY
Cena 399

000 zł

Trzy pokojowe mieszkanie o powierzchni 59,30 m2 zlokalizowane na jednej z ulubionych sypialni Szczecina - na
osiedlu Kaliny.
Mieszkanie jest ciepłe ( środkowe ), słoneczne i zadbane.
Trzy rozkładowe pokoje o powierzchniach ( ok.16, 13, 13 m2 ), na podłogach deska sosnowa w dobrym stanie,
ściany wygładzone i malowane w jasnych tonacjach. Pomieszczenia położone są od wschodniej i zachodniej
strony. Z jednego z pokoi wyjście na balkon. W pokoju tym zostaje :
- szafa typu Komandor , narożnik oraz zabudowa pod telewizor.
Większość umeblowania i wyposażenia mieszkania widoczne na zdjęciach może pozostać w cenie nieruchomości.
W pokoju dziecinnym i w sypialni duże szafy typu Komandor. Przestronny przedpokój. Łazienka ( ok 3 m2 ),
glazura i terakota, wanna. Oddzielnie WC ( ok 1 m2 ), glazura i terakota. Istnieje możliwość połączenia tych
pomieszczeń. Widna kuchnia ( ok. 3,5 m2 ), meble w zabudowie, kuchenka gazowa, okap, lodówko - zamrażalka.
Dodatkowo małe pomieszczenie gospodarcze.
Zarządza Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Czynsz na 3 osoby zamieszkałe w kwocie 530 zł z zaliczką na
ciepłą wodę i ogrzewanie. Okna PCV. Przynależy piwnica. Przy bloku liczne miejsca postojowe. Bliskość do
środków komunikacji miejskiej, sklepów, szkół i przedszkoli.
Serdecznie zapraszam na prezentacje.
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Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

399 000,00 PLN

Cena za m2

6 728,50 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

KALINY

Ulica

Antoniego Kaliny

Powierzchnia całkowita

59,30 m2

Rodzaj mieszkania

3-POKOJOWE

Rodzaj budynku

WIEŻOWIEC

Rok budowy

1975

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Liczba WC

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

3

Piętro

7

Liczba pięter

8

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE

Rodzaj okien

PCV

Liczba miejsc parkingowych

1

Balkon

JEST

Nr Licencji

6144

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

