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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 31 m2,
SZCZECIN, SŁONECZNE
Cena 269

000 zł

Polecamy do zapoznania się z atrakcyjną ofertą kawalerki z balkonem zlokalizowanej w dogodnej lokalizacji
osiedla Słonecznego. W pobliżu plac zabaw, ryneczek, liczne sklepy, banki, przychodnia, szkoła, przedszkole,
kościół czy przystanki komunikacji miejskiej.
Mieszkanie o funkcjonalnym rozkładzie. Salon z wnęką sypialnianą z wyjściem na balkon. Kuchnia stanowi osobne
pomieszczenie z oknem (istnieje możliwość zrobienia aneksu kuchennego w salonie a z kuchni wyodrębnić
osobny pokój). W przedpokoju miejsce na szafę. Łazienka z wanną, umywalką i toaletą. Czynsz z zaliczkami na
ogrzewanie, wywóz śmieci, wodę i gaz wynosi na dzień dzisiejszy 320 złotych. Mieszkanie wolne, do wydania od
zaraz. Typ własności: Spółdzielczo własnościowe bez obciążeń. Polecam i zapraszam na prezentację. Klucze w
biurze.

Symbol

398961

Symbol SWO

398961

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

269 000,00 PLN

Cena za m2

8 677,42 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

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

Prawobrzeże /lewobrzeże

PRAWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

SŁONECZNE

Ulica

Lucjana Rydla

Powierzchnia całkowita

31,00 m

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Rodzaj budynku

NISKI BLOK

Rok budowy

1980

Standard

DOBRY

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Liczba pokoi

1

Piętro

3

Liczba pięter

10

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE

Rodzaj okien

PCV

Balkon

JEST

Czynsz administracyjny

320,00 PLN

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

