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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 34 m2,
MIĘDZYZDROJE
Cena 329

000 zł

Na sprzedaż apartament w Międzyzdrojach położony 300m od plaży w północnej części miasta. Świetna
lokalizacja i dostęp do morza i jak i lasu. Budynek 3 piętrowy, lokal znajduje się na wysokim parterze ma
powierzchnię 34,30m2.
Apartament był w formie jednego pokoju z aneksem kuchennym ale aktualnie pokój został przedzielony i
wydzielona z niego została mała sypialnia (ścianki lekkie działowa regipsowa) ok 8m2 . Z salonu z aneksem
wyjście na balkon. Budynek posiada ogrzewanie miejskie i nie ma w nim gazu. W cenie pozostaje całe
umeblowanie jak na zdjęciach. Apartament gotowy do ewentualnego najmu. Niskie koszty utrzymania opłaty do
wspólnoty : 256zł z funduszem remontowym. Zapraszamy!.

Symbol

381079

Symbol SWO

381079

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

329 000,00 PLN

Cena za m2

9 591,84 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MIĘDZYZDROJE

Ulica

Tysiąclecia Państwa
Polskiego

Powierzchnia całkowita

34,30 m2

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

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Rok budowy

2001

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Piętro

parter

Liczba pięter

3

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Rodzaj okien

PCV

Balkon

JEST

Nr Licencji

6876

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

