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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 73 m2,
DZIWNÓWEK
Cena 835

000 zł

Na sprzedaż apartament w Dziwnówku z dużym potencjałem.
pow-73 m2
piętro-3
pokoje-4
łazienki-2
aneksy kuchenne-2
balkon-2 szt
Apartament znajdujący się w otoczeniu lasu blisko zejścia na plażę (ok 150m )na zamkniętym osiedlu. Atutem
apartamentu po za położeniem jest jego dyspozycyjność, jest on podzielony na dwa osobne lokale co daje duże
możliwości pod kątem zarobkowym jak i możliwość wypoczynku i wynajmowania jednocześnie, całość jest
wykończona i wyposażona. Apartamenty składają się z salonu z otwartą kuchnią sypialni i łazienki oraz każdy
posiada swój balkon.
Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu
telefonicznego lub mailowego.
-----------------------------------------------------------------------Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter
informacyjny i zalecamy ich osobistą weryﬁkację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /

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

Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.
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Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

835 000,00 PLN

Cena za m2

11 397,76 PLN

Opłaty dodatkowe

600,00 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DZIWNÓWEK

Powierzchnia całkowita

73,26 m2

Rodzaj mieszkania

4-POKOJOWE

Rodzaj budynku

APARTAMENTOWIEC

Standard

DOBRY

Liczba pokoi

4

Piętro

3

Liczba pięter

4

Źródło c.w.

INNE

Ogrzewanie

INNE

Czynsz administracyjny

600,00 PLN

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

