Inwestor Nieruchomości
Krzywoustego 11-13
Szczecin 70-250
91 489 00 54
www@inwestor.com.pl

MIESZKANIE NA WYNAJEM
liczba pokoi: 1, pow. całkowita: 22 m2,
SZCZECIN, ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM
Cena 1

200 zł

Przedmiotem oferty jest gustownie urządzony, komfortowy pokój z łazienką w wyjątkowo przestronnym i
wygodnym mieszkaniu. Doskonała oferta dla osób, które oczekują wygody wynikającej z dostępności do bogatej
miejskiej infrastruktury. W bliskim sąsiedztwie centrum handlowe, uczelnie wyższe, restauracje, ponadto miejsce
jest dobrze skomunikowane z pozostałymi dzielnicami miasta.
Mieszkanie (145m2) jest po generalnym remoncie, wykończone i urządzone ze smakiem, z dbałością o każdy
szczegół. Oryginalne elementy zostały zachowane, sztukateria suﬁtowa, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
drewniane, odrestaurowane i pomalowane na biało, co znakomicie współgra z nowoczesnymi detalami. Układ
mieszkania jest bardzo oryginalny, funkcjonalny, dający poczucie komfortu i wygody. Cztery niezależne pokoje
(każdy zamykany na klucz), duża kuchnia oraz dwie łazienki, całość pozwala na swobodne zamieszkiwanie 5-7
osób. Pokoje są bardzo wygodne, każdy z nich urządzony w wyjątkowym stylu, z pełnym umeblowaniem i
wyposażeniem.
Przedmiotowy pokój ma ponad 22m2 powierzchni, na której zaaranżowano część sypialnianą z wygodnym
łóżkiem dwuosobowym, część wypoczynkową oraz część do pracy. Pokój znajduje się na końcu mieszkania i może
być oddzielnym apartamentem z własną łazienką tuż przy wejściu (zamykany wspólny korytarz).
Do dyspozycji jest duża widna kuchnia w centralnej części, która stanowi wspólną przestrzeń dla mieszkańców
Szczegółowe umeblowanie widoczne jest na zdjęciach, a załączony rzut przedstawia rozkład całego mieszkania.
Zapraszam do osobistej weryﬁkacji.
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Symbol

INW27781

Rodzaj nieruchomości

MIESZKANIE

Rodzaj transakcji

WYNAJEM

Status

AKTUALNA

Rodzaj rynku

WTÓRNY

Cena

1 200 PLN

Cena w EURO

278 €

Cena w USD

307 $

Czynsz i inne opłaty stałe

1 200 PLN

Kraj

POLSKA

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Powiat

SZCZECIN

Gmina

SZCZECIN

Miejscowość

SZCZECIN

Prawobrzeże /lewobrzeże

LEWOBRZEŻE

Dzielnica - osiedle

ŚRÓDMIEŚCIE-CENTRUM

Ulica

marsz. Józefa Piłsudskiego

Powierzchnia całkowita

22 m2

Rodzaj mieszkania

1-POKOJOWE

Rodzaj budynku

KAMIENICA

Rok budowy

1930

Standard

BARDZO WYSOKI STANDARD

Materiał ścian

CEGŁA

Typ kuchni

Z OKNEM

Liczba łazienek

2

Droga dojazdowa

ASFALTOWA

Liczba pokoi

1

Piętro

2

Liczba pięter

3

Umeblowanie

TAK

Źródło c.w.

PIEC GAZOWY

Ogrzewanie

C.O. GAZOWE

Podpiwniczenie /piwnica

PIWNICA

Forma własności

WŁASNOŚĆ

Rodzaj okien

PCV

Liczba miejsc parkingowych

1

Balkon

JEST

Loggia

JEST

Nr Licencji

147

Piotr Poncyljusz

602479379
piotr.p@inwestor.com.pl

Więcej ofert na stronie www.inwestor.com.pl

