Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
karol@hestianieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 62 m2,
POLICE
Cena 319

000 zł

Mieszkanie 3 pokojowe położone na 8 piętrze ocieplonego bloku.
Mieszkanie do odświeżenia. W pokojach ściany wygładzone i pomalowane, na podłogach panele.
W przedpokoju na podłodze terakota, ściany wytapetowane.
Kuchnia z oknem, na podłodze terakota starszego typu, na ścianach pasek glazury starszego typu i tapeta.
Łazienka i wc (osobno) w glazurze i terakocie starszego typu.
Ogrzewanie mieszkania i ciepła woda z sieci miejskiej.
Zapraszam na oglądanie.
Powyższy opis ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz
innych właściwych przepisów prawnych.
Informacje umieszczone w ofertach przekazywane są przez właścicieli nieruchomości i mogą ulegać zmianom.

Symbol

400289

Symbol SWO

400289

Rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

319 000,00 PLN

Cena za m2

5 122,85 PLN

Kraj

POLSKA

Hestia Nieruchomości
Parkowa 7/2
732-700-771
karol@hestianieruchomosci.pl

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Ulica

kard. Stefana Wyszyńskiego

Powierzchnia całkowita

62,27 m

Rodzaj mieszkania

3-POKOJOWE

Rodzaj budynku

WIEŻOWIEC

Rok budowy

1980

Standard

DO ODŚWIEŻENIA

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

Z OKNEM

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

3

Piętro

8

Liczba pięter

8

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

SPÓŁDZIELCZE
WŁASNOŚCIOWE

Balkon

JEST

Nr Licencji

10321

Czynsz administracyjny

650,00 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

