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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 52 m2,
SZCZECIN, ŚWIERCZEWO
Cena 185

000 zł

Znakomita oferta lokalu , w którym można zrobić mieszkanie na osiedlu ŚWIERCZEWO w bardzo dobrej
lokalizacji.
W zaproponowanej koncepcji mieszkanie może składać się z:
-części dziennej z aneksem kuchennym
- eleganckiej sypialni z przeszklonymi ścianami
- łazienki z wanną i parawanem prysznicowym.
- garderoby
Dodatkowym atutem tej nieruchomości jest możliwość wykonania tarasu po uzyskaniu zgody wspólnoty.
Lokal posiada piwnicę. Kamienica , w której się znajduje przeszła remont i prezentuje się okazale, po remoncie
jest dach, elewacja oraz klatka schodowa. Cała uliczka przy której znajduje się nieruchomość jest cicha, spokojna
i prezentuje się znakomicie, co dla każdej nieruchomości jest wielkim plusem. Gorąco polecam tą ofertę. idealne
miejsce do mieszkania jak również inwestycyjnie. Można zrobić perełkę.

Symbol

400290

Symbol SWO

400290

Rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

185 000,00 PLN

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

Cena za m2

3 557,69 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Dzielnica - osiedle

ŚWIERCZEWO

Powierzchnia całkowita

52,00 m

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

NISKI BLOK

Rok budowy

1930

Standard

DO REMONTU

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

ANEKS KUCHENNY

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

2

Umeblowanie

NIE

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Liczba miejsc parkingowych

1

Taras

JEST

Nr Licencji

10242

Czynsz administracyjny

176,00 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

