Bonus Nieruchomości
Bohaterów Warszawy 34-35
70-340 Szczecin
91 484 66 66
kontakt@bonusnieruchomosci.pl

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 3, pow. całkowita: 60,00 m2,
Kołbaskowo
Cena 149

000 zł

Przestronne 3 pokojowe mieszkanie 60m2 położone w spokojnej lokalizacji Luckow-Casekow-Petershagen 20km
od granicy polsko-niemieckiej.
Mieszkanie ulokowane jest na 1. piętrze w niskim dwupiętrowym bloku.
Na 60m2 lokalu mieszkalnego składają się: przedpokój, dwa duże i ustawne pokoje oraz trzeci mniejszy, kuchnia
oraz łazienka z WC. Z salonu wyjście na przestronny balkon. Dodatkowo ogródek.
W pokojach na podłogach panele, ściany wygładzone i pomalowane na biało. W kuchni pełne wyposażenie meble w zabudowie kuchennej, zlewozmywak, piekarnik, płyta grzewcza. W przedsionku, kuchni oraz łazience na
podłodze znajduje się terakota. Na wyposażeniu łazienki pozostaje wanna, umywalka, WC i grzejnik. W całym
mieszkaniu okna typu PCV.
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Czynsz przy czterech osobach wynosi ok. 170 euro. W czynszu zawarte są zaliczki na ciepłą i zimną wodę,
ogrzewanie i inne koszty eksploatacyjne budynku. Na grzejnikach podzielniki.
Do mieszkania przynależy duża piwnica ok. 15m2. Nieruchomość otacza 5000 m2 gruntu, które należą do
wspólnoty. Dodatkowym atutem lokalu jest ogródek (wyłączne użytkowanie) o powierzchni ok. 183m2 do własnej
aranżacji oraz naziemne miejsce postojowe. Do dyspozycji każdego z właścicieli dostępny przestronny strych
pełniący obecnie funkcję suszarni.
Okolica sugerowana dla osób, które lubią ciszę i spokój.
Świetnie odnajdą się tu osoby starsze a także rodziny z dziećmi ze względu na bliskość szkół.
Zapraszam na prezentację!

Cena

149 000 PLN

Cena za m2

2 483 PLN

Liczba pokoi

3

Piętro

1

Liczba pięter

2

Wysokość kondygnacji

260 cm

Rodzaj budynku

BLOK

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Rok budowy

1974

Standard

BARDZO DOBRY

Typ kuchni

Z OKNEM

Umeblowanie

PEŁNE

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

Garaż / Miejsce parkingowe

JEST

Ogródek

JEST

ab

test@test.pl

Więcej ofert na stronie www.bonusnieruchomosci.pl

