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

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 2, pow. całkowita: 37 m2,
SZCZECIN, CENTRUM
Cena 1

900 zł

REZERWACJA
Prezentujemy Państwu słoneczne, 37-metrowe, dwupokojowe mieszkanie na 2 pietrze w samym centrum miasta.
Mieszkanie odświeżone i w pełni wyposażone (zmywarka, pralka, lodówka, mikrofalówka). W mieszkaniu zostały
wymienione okna i przeprowadzono remont łazienki. W jednym z pokoi znajduje się duża i pojemna szafa typu
komandor. Mieszkanie ciepłe (bardzo często ze zwrotami za ogrzewanie).
Lokalizacja mieszkania - centrum (ok. 200-300 m od Galaxy) oraz niewielka odległość od przestanków
komunikacji miejskiej są niewątpliwie jego atutem, przez co ułatwiony jest dojazd w każdym kierunku miasta.
Przed blokiem jest wydzielony zamknięty parking dla mieszkańców budynku.
Czynsz najmu w wysokości 1900 zł + czynsz administracyjny 450 zł + dodatkowo płatny gaz wg zużycia, oraz
prąd (pre-paid).
Serdecznie zapraszamy
* zdjęcia były robione ponad 3 lata temu.

Symbol

406026

Symbol SWO

406026

Rodzaj nieruchomości

Mieszkanie

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

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

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

1 900,00 PLN

Czynsz ofertowy

1 900,00 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

CENTRUM

Ulica

Jacka Malczewskiego

Powierzchnia całkowita

37,00 m2

Rodzaj mieszkania

2-POKOJOWE

Rodzaj budynku

WIEŻOWIEC

Rok budowy

1980

Standard

WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

WIELKA PŁYTA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

1

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

2

Piętro

2

Liczba pięter

10

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC ELEKTRYCZNY, PIEC
GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Domofon

JEST

Rodzaj okien

PCV

Liczba miejsc parkingowych

1

Balkon

JEST

Nr Licencji

13072

Czynsz administracyjny

450,00 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
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

