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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 69 m2,
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM
Cena 429

250 zł

Jedna z najciekawszych inwestycji ostatnich lat, która została zrealizowana w Szczecinie. W centrum miasta, na
poddaszu zabytkowej kamienicy powstały luksusowe lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni.
Przebudowie uległa również klatka schodowa z nową windą.
Apartamenty zostały wyposażone w przestrzenne doświetlenie dachowe. Ten projekt to połączenie
nowoczesności i funkcjonalnych rozwiązań.
Jednopoziomowy, apartament o łącznej powierzchni 68,68 m2, który składa się z salonu z aneksem kuchennym
33 m2, z dwóch sypialni 15,55 m2 i 10,6 m2, przedpokoju 3,57 m2, łazienki 5,96 m2.
To idealna propozycja dla osób ceniących przestrzeń i nowoczesne rozwiązania. Blisko centrum, niedaleko
Jasnych Błoni i parku.
Ogrzewanie gazowe. Czynsz 275 zł.

Symbol

380956

Symbol SWO

380956

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

429 250,00 PLN

Cena za m2

6 250,00 PLN

Kraj

POLSKA

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

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM

Powierzchnia całkowita

68,68 m

Rodzaj mieszkania

3-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

2017

Standard

DO WYKOŃCZENIA

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

3

Piętro

5

Liczba pięter

5

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Nr Licencji

151

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

