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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2,
POLICE
Cena 395

000 zł

Bardzo ładne, wyremontowane mieszkanie 4 pokojowe położone na 4 piętrze w ocieplonym 4-ro piętrowym
budynku. Na powierzchnie mieszkania składają się 4 pokoje w tym jeden duży pokój z wyjściem na balkon
położony od strony zachodniej, duży przedpokój , łazienka i wc. Ściany w mieszkaniu gładzone i malowaneo, na
podłogach w pokojach położone panele, w przedpokoju i kuchni na podłodze położona terakota. W kuchni
zabudowa mebli na wymiar z AGD. Łazienka i wc wykończone glazura i terakotą. W przedpokoju zabudowa szafy.
Okna PCV. W cenie mieszkania meble kuchenne z AGD . Mieszkanie bardzo słoneczne i zadbane. Cena do
negocjacji. Budynek położony w bardzo dogodnym miejscu Polic, w pobliżu szkoła, przedszkole, sklepy, blisko do
komunikacji miejskiej. Zapraszam na prezentację.

Symbol

381038

Symbol SWO

381038

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

395 000,00 PLN

Cena za m2

5 417,64 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Ulica

Ludwika Zamenhofa
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Powierzchnia całkowita

72,91 m

Rodzaj mieszkania

4-POKOJOWE

Rodzaj budynku

NISKI BLOK

Rok budowy

1980

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

4

Piętro

4

Liczba pięter

4

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE

Liczba miejsc parkingowych

1

Balkon

JEST

Nr Licencji

12881

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

