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MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 31 m2,
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM
Cena 280

000 zł

Mieszkanie w super lokalizacji w samym sercu Szczecina.
pow - 31,2 m
piętro -4
Adaptacja poddasza
Oddanie do użytku VII/VIII -2021
Mieszkanie w bliskiej odległości do szkól, przedszkoli przystanków, galerii handlowych i wszelakiego rodzaju
rozrywki bary dyskoteki itp.
Mieszkanie powstaje z adaptacji strychu w kamienicy która przejdzie gruntowną rewitalizację.
Całość będzie oddane w stanie gotowym do zamieszkania pod klucz. Dodatkowym atutem jest niski czynsz i
opomiarowane mieszkanie z własnym piecem dwubiegowym do ogrzewania mieszkania i ciepłej wody, czynsz
do administracji to ok 150zł.
Mieszkanie zostanie oddane na przełomie lipca i sierpnia ale już dzisiaj cieszy się dużym zainteresowaniem.
Na tym samym poziomie powstają również inne mieszkania więc istnieje jeszcze możliwość wyboru innego
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lokalu od tego samego właściciela.
Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu
telefonicznego lub mailowego.
-----------------------------------------------------------------------Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma
charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryﬁkację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych
osobowych i ich aktualizacji

Symbol

MDR20244

Symbol SWO

389082

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

SPRZEDAŻ

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

PIERWOTNY

Cena

280 000 PLN

Cena w EURO

62 188 €

Cena w USD

75 040 $

Cena za m2

8 974 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

SZCZECIN

Gmina

SZCZECIN

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

PRAWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM

Powierzchnia całkowita

31 m2

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Standard

DO ODŚWIEŻENIA

Liczba pokoi

1

Piętro

4

Liczba pięter

4

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

MAŁGORZATA BORKOWSKA
Pośrednik nieruchomości

+48 533 988 987
gosia@najlepsze-nieruchomosci.com

Więcej ofert na stronie www.najlepszenieruchomosci.pl

