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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 46 m2,
SZCZECIN, NIEBUSZEWO
Cena 339

000 zł

Na sprzedaż mieszkanie na pograniczu dzielnic Niebuszewo i Drzetowo, przy ulicy Rugiańskiej.
Doskonała lokalizacja - w pobliżu nowy park z placem zabaw, siłownią pod chmurką, miejscami rekreacyjnymi,
Staw Brodowski, skwery, wybieg dla psów. Jest zielono i cicho. Ponadto, sklepy, szkoły (Zespół Szkół Sto, SP nr
18), przedszkola. W odległości 150 metrów stacja rowerów miejskich.
Mieszkanie składa się z dwóch osobnych pokoi - salon i sypialnia, oddzielnej kuchni z dużym oknem oraz
korytarza i łazienki.
Mieszkanie znajduje się na 4. piętrze w 4-piętrowym bloku. Z salonu rozpościera się piękny widok.
Jest gotowe do zamieszkania, ewentualnie do odświeżenia - wymienione są instalacje, nowe kaloryfery, okna
plastikowe.
W łazience kabina prysznicowa.
Mieszkanie jest tanie w utrzymaniu - ogrzewanie miejskie, kuchenka gazowa.
Do mieszkania przynależy piwnica.
Zapraszam do kontaktu i na prezentację - klucze w biurze.

Symbol

404701

Symbol SWO

404701

Rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

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

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

339 000,00 PLN

Cena za m2

7 384,01 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Dzielnica - osiedle

NIEBUSZEWO

Ulica

Rugiańska

Powierzchnia całkowita

45,91 m2

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

NISKI BLOK

Rok budowy

1978

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

ODDZIELNA

Liczba łazienek

1

Liczba pokoi

2

Piętro

4

Liczba pięter

4

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Domofon

JEST

Czynsz administracyjny

472,88 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
794-160-650
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

