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

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
liczba pokoi: 4, pow. całkowita: 67,30 m2,
Dziwnówek
Cena 499

000 zł

Chcesz mieć nieruchomość nad morzem? Coś więcej niż 2 pokoje i coś mniejszego niż dom, który wymaga
mnóstwo pracy i corocznego inwestowania! Mamy dla Ciebie pięknie mieszanie w Dziwnówku położone na II
piętrze w niskim bloku z lat 90-tych 200m od plaży.
Lokalizacja idealna dla osób które chcą mieć komfortowe mieszkanie nad morzem - mieszkać tylko w sezonie lub
cały rok cieszyć się urokiem Bałtyku.
Dogodne położenie gwarantuje szybki dojazd do lokalnych sklepów, marketów czy przychodni w Kamieniu
Pomorskim lub Międzyzdrojach.
Świetna propozycja również jako inwestycja.

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

Mieszkanie po generalnym remoncie ok 2 lat temu, sprzedawane z umeblowaniem i sprzętami AGD. Wymieniono
wszystkie instalacje, nowe okna, tynki, drzwi, nowe meble kuchenne oraz sprzęty AGD, w łazience podgrzewana
podłoga.
Prezentuje się bardzo przyjemnie, czysto i komfortowo.
Metraż mieszkania 67,3m2 obejmuje: 4 pokoje - salon z wyjściem na duży balkon oraz trzy pokoje z wejściem z
korytarza, dużą kuchnię, łazienkę z wanną, osobne WC oraz przestronny korytarz.
Do mieszkania przynależy duża 20m2 piwnica.
Układ okiem północ-południe (dwa pokoje od strony morza)
Nad mieszkaniem duży strych do indywidualnego korzystania.
Ogrzewanie i ciepła woda miejskie, czynsz ok 640zł ze wszystkimi zaliczkami, osobno tylko rachunki za prąd, brak
gazu w budynku.
Osiedle kameralne zadbane z wieloma miejscami do spacerów i wypoczynku.
Serdecznie polecam i zapraszam na prezentacje. Cena do małej negocjacji.

Cena

499 000 PLN

Cena za m2

7 415 PLN

Liczba pokoi

4

Piętro

2

Liczba pięter

2

Rodzaj budynku

BLOK

Stan budynku

BARDZO DOBRY

Rok budowy

1990

Standard

IDEALNY

Typ kuchni

ODDZIELNA

Umeblowanie

PEŁNE

Ogrzewanie

C.O. Z SIECI MIEJSKIEJ

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Źródło c.w.

SIEĆ MIEJSKA

ab

test@test.pl

Więcej ofert na stronie www.bonusnieruchomosci.pl

